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Aandachtspunten
Badkamer en toilet
Wat bespreek je met de aannemer?

Het is fijn als een badkamer voldoet aan je wensen, zowel praktisch als esthetisch. Een badkamer-

verbouwing is een groot en ingrijpend project en vaak een prijzige aangelegenheid. Maak een goed plan 

en breng vooraf je wensen in kaart. Met onderstaande aandachtspunten ben je goed voorbereid als de 

aannemer een offerte komt opmaken.

RENOVEREN OF NIEUW

Bepaal of je de badkamer wil renoveren of compleet 

verbouwen. Je budget is daar een belangrijke factor in. 

Een renovatie is vaak goedkoper en met een nieuwe 

wastafel, toilet, kranen en eventueel tegels kun je de 

badkamer al opfrissen en verbeteren. Is de badkamer 

echt aan vervanging toe, wil je uitbouwen of de indeling 

veranderen? Dan is een verbouwing de beste oplossing. 

Bespreek met de aannemer wie de oude badkamer 

sloopt en afvoert.

INDELING EN FUNCTIE

Ga na wat voor jou belangrijk is in een badkamer. Droom 

je van een luxe spa met alles erop en eraan of gebruik 

je de badkamer alleen om tanden te poetsen en te 

douchen? 

Ga je de indeling veranderen? Dit heeft waarschijnlijk 

gevolgen voor de aansluitingen op water, elektra en 

riolering. Bespreek de consequenties met de aannemer. 

Online kun je 3D badkamerplanners vinden waarmee je 

mogelijkheden voor de indeling kunt uitproberen.

Een fijne badkamer heeft een logische indeling en 

voldoende beweegruimte. Plan hem niet te vol. Zorg 

voor voldoende ruimte rondom de badkamermeubels. 

Hoeveel huisgenoten moeten tegelijkertijd in de 

badkamer kunnen zijn? Tot slot: vergeet niet de 

opbergruimte in het plan mee te nemen, zoals een 

wastafelmeubel, wandkast of nis in de muur. 

STIJL

Een badkamer moet functioneel en comfortabel zijn 

maar uitstraling is ook belangrijk. Je stijlkeuze bepaalt 

mede het materiaal- en kleurgebruik. Lastig om de 

stijl van je nieuwe badkamer te bepalen? Maak een 

moodboard. De aannemer kan je adviseren wat een 

bepaalde stijl betekent voor de uitvoering.

VEILIGHEID

In een natte ruimte is uitglijden een risico. Houd er bij 

de materiaalkeuze rekening mee dat deze veilig is voor 

           

          WAT KOST HET LATEN PLAATSEN VAN EEN BADKAMER OF TOILET?

Wat kost het laten plaatsen van een badkamer of toilet? Om je een idee te geven, 

hebben we gemiddelde prijzen op een rij gezet. De prijzen kun je als indicatie 

gebruiken voor het bepalen van je budget. 

Tip

https://www.eigenhuis.nl/wonen/verbouwen/wat-kost-verbouwen#/badkamertoilet
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gebruik in de badkamer. Om het risico op uitglijden 

te verkleinen kun je gebruikmaken van antisliptegels 

of een antislipcoating. Wanneer je wat ouder bent, is 

het raadzaam om de badkamer toekomstbestendig 

te maken. Zo is een ruime inloopdouche praktischer 

dan een bad met hoge instap. Een makkelijk schoon te 

maken badkamer draagt ook bij aan je veiligheid.

SANITAIR

Wil je een bad, inloopdouche of douchebak? Wil 

je inbouw- of opbouwkranen? Kies je voor een 

regendouche (let dan op de warmwatercapaciteit van de 

cv-ketel). Met hoeveel personen moet je een wastafel 

delen of zijn meerdere wastafels wenselijk? Keuzes waar 

de aannemer je bij kan helpen. Voor de hoogte van een 

wastafel houd je een hoogte tussen 85 en 90 cm aan. De 

gemiddelde hoogte van een (hangend) toilet is 43 cm. 

Neem de ontwikkelingen op het gebied van verduurza-

ming in je keuze mee. Kies je voor duurzame materialen, 

dan kies je voor een efficiënter energie- en waterverbruik. 

Voorbeelden zijn een waterbesparende douchekop, 

slimme kranen en douche met warmteterugwinning. 

VENTILATIE

Goede badkamerventilatie is enorm belangrijk. 

Het is beter voor je gezondheid en met het juiste 

ventilatiesysteem voorkom je problemen als 

schimmelvorming, scheuren, houtrot et cetera. Is 

het huidige ventilatiesysteem nog voldoende? Is er 

voldoende aanvoer van verse lucht, bijvoorbeeld via 

een raam of een kier onder de binnendeur? Wil je een 

ventilator die reageert op een hoge vochtigheid of op 

een lichtschakelaar? Bespreek de mogelijkheden met de 

aannemer.

WAND- EN VLOERAFWERKING

Tegels zijn het meest gangbaar maar er komen steeds 

meer materialen op de markt die geschikt zijn voor 

vochtige ruimtes, zoals betonstuc en zelfs vliesbehang. 

Is je huidige badkamer betegeld en zitten alle tegels nog 

goed vast op de ondergrond, dan kun je ervoor kiezen 

nieuwe tegels over de bestaande te leggen. Verwijder je 

de oude tegels, dan zullen de kale wanden en de vloer 

gerepareerd moeten worden.

Wat voor de wandafwerking geldt, gaat ook op voor de 

vloerafwerking: de keuze is reuze. Heeft je badkamer een 

houten (draag)vloer, overleg met de aannemer of deze 

voldoende draagkracht heeft of mogelijk verstevigd moet 

worden. 

VERLICHTING

Stel een goed verlichtingsplan op. Waar wil je welk soort 

verlichting hebben? Heb je natuurlijk licht en daarnaast 

kunstlicht nodig? Zit er een raam in de badkamer, bedenk 

hoe je gebruikmaakt van het natuurlijk licht terwijl je je 

privacy behoudt. Extra verlichting boven de wastafel(s) is 

prettig. En niet onbelangrijk: zitten de stopcontacten op 

de juiste, veilige plek of moeten ze worden verplaatst? 

De verlichting moet bestand zijn tegen een vochtige 

ruimte. De mate waarin een lamp waterdicht en stofdicht 

is, wordt uitgedrukt in de IP-waarde. Hoe dichter een 

lamp bij een waterbron zit, hoe hoger de waarde moet 

zijn.

INSTALLATIES EN LEIDINGEN

Voor een comfortabele badkamer is een goede 

radiator onmisbaar. De radiator moet in vermogen 

worden afgestemd op onder andere de afmeting van 

de badkamer. Overweeg je vloerverwarming in de 

badkamer? Dat kan via de cv-ketel maar ook elektrisch. 

In het laatste geval wordt alleen de badkamer met een 

aparte thermostaat verwarmd. Metalen onderdelen zoals 

een radiator en een waterleiding moeten worden geaard. 

Gebruik van geaarde stopcontacten in de badkamer 

mag als ze niet te dicht in de buurt zitten van de douche 

of het bad. Moeten er leidingen, kabels of afvoeren 

worden verlegd? Is er een aardedraad aanwezig? Laat de 

aannemer je adviseren.


