


U begint en eindigt quasi elke dag in uw 

badkamer. U moet er tot rust kunnen komen, 

maar ook een snelle douche kunnen nemen.

Om u te helpen bij het maken van de juiste 

keuzes en ervoor te zorgen dat u niets vergeet, 

heeft Bau Interieur deze handige checklist 

opgesteld. 

U vindt hier een beknopte oplijsting met 

praktische en technische aandachtspunten, 

weetjes en keuzemogelijkheden. 

Het ontwerp zelf is uiteraard 100% maatwerk 

en staat of valt met de vaardigheden van uw 

interieurarchitect. 

Geraakt u er zelf niet uit? Misschien is Bau

Interieur wel de juiste partner voor u.





- Bestaande ruimte

- Uw gezinssituatie

- Bad en/of douche?

- Welk douchetype bent u?

- Douchebediening

- Hoofddouche en handdouche

- Lavabo en kraanwerk

- Wellness

- Niet vergeten

- Onderhoud

- Verlichting

- Verwarming en warm water
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o Afmetingen van bestaande ruimte(s)

o Plafondhoogte

o Posities en afmetingen en tablethoogte van 

bestaande ramen

o Aanwezigheid en positie van bestaande 

aansluitingen. (Elektriciteit, sanitaire 

leidingen…)

o Aanvullende opbergmogelijkheden in de 

buurt van de badkamer (bv. kast voor 

handdoekenreserve)

o Maak een lijstje van wat u nog mist in uw 

huidige badkamer (laden, kastruimte, 

handdoekwarmer…) 



o Wilt u een puur functionele badkamer of een 

wellnesservaring? 

o Aantal gezinsleden (verandert dit in de 

nabije toekomst?)

o Levensstijl en gewoontes (hoeveel 

gezinsleden maken gelijktijdig gebruik van 

de badkamer)

o Gewoontes en voorkeuren (bv. douche of 

bad, welk douchetype bent u…)

o Gemiddelde grootte van de gezinsleden (om 

de ideale hoogte van de lavabo’s te bepalen, 

de ideale lengte van het bad, de juiste 

hoogte van de regendouche…)

o Moeten er aanpassingen voor ouderen of 

mindervaliden voorzien worden?





Een bad wordt niet meer persé als 

meerwaarde voor de woning beschouwd.

De meeste mensen douchen liever. Maar als u

echt kan genieten van een rustgevend bad, 

moeten we dat zeker voorzien. Ook met jonge 

kinderen wordt vaak gekozen voor een bad.

Ouderen kiezen dan weer vaker voor een 

aangepaste douche, omdat de hoge instap 

van een bad en het eruit recht komen minder 

praktisch zijn.

Te weinig plaats voor bad én douche? Dan is 

een gecombineerd bad een valabel 

compromis. Hierin kan je zowel baden als 

douchen.



Genotdouchers nemen de tijd in de badkamer, 

zoeken ontspanning. 

Ze houden ervan om de sleur van het 

alledaagse leven druppel na druppel van zich 

af te laten parelen. Als het water hen als een 

warme regen bedekt, kan niets en niemand 

hen storen. 

Hen gaat het niet alleen om 

lichaamsverzorging, ook de ziel moet 

gestreeld worden. 

Kies voor een zachte douchestraal, waarbij 

met lucht verrijkte druppels uit een grote, 

brede sproeier dringen.

Als effectdouchers onder de douche stappen, 

willen ze eigenlijk maar één ding: verfrist 

worden – en dat ook nog zo snel mogelijk.

Soms volstaan voor hen al enkele minuten 

onder de douche. De douche moet een direct 

effect hebben. Shampoo bijvoorbeeld moet 

snel en grondig worden uitgespoeld; iets 

anders zou effectdouchers alleen maar 

ongeduldig maken. 

Kies voor een krachtige douchestraal, die uit 

kleine, smalle sproeiers bruist.

Bron: Hansgrohe



Voor focusdouchers moet een douche 

intensief zijn, de spanningen van de dag 

wegnemen en tot onder de huid gaan. 

Ze verlaten de douche graag ontspannen en 

met het gevoel van lasten te zijn bevrijd –
klaar voor de vrije avond of voor de volgende 

sportsessie. 

Kies voor een masserende Whirl-straal.

Bron: Hansgrohe



o Thermostatische kraan of mengkraan?

Thermostatische kranen geven een constante 

watertemperatuur en voorzien een 

veiligheidsblokkering als bescherming tegen 

verbranden.

o Inbouw?

Gemakkelijk in onderhoud, elegante en 

minimalistische uitstraling, plaats besparend.

Maar duurder in aanschaf en hogere 

installatiekosten. De wand dient voldoende dik 

te zijn om het inbouwlichaam in te kunnen 

verwerken.

o Opbouw?

Goedkoper in aanschaf, overal gemakkelijk te 

plaatsen, ook op bestaande aansluitingen.

o Positie

Ik plaats de douchebediening, indien mogelijk, 

altijd dicht bij de toegang. Niet onder de 

waterstralen. Zo staat u niet onder het koude 

water bij het opendraaien van de kraan.



o Vorm

Klein, groot, rond, vierkant, rechthoekig

o Montage

- Met douchearm aan de wand

- Met plafondaansluiting boven het hoofd

- Vlakke installatie in plafond

- Op een verstelbare douchestang

o Positie

De douchekop moet ongeveer 20 cm boven 

het hoofd van de grootste persoon in het gezin 

geplaatst worden. 

o Straalsoorten

Eén of meerdere straalsoorten Bv. zachte 

regendruppels of een sterke massagestraal.

o Klassieke, ergonomische of staafvorm

Houd er rekening mee dat de handdouche niet 

uit uw handen mag glijden, zelfs wanneer ze 

nat of ingezeept zijn. Bij staafdouches is dat 

helaas vaak wel het geval.

o Vaste handdouchehouder of een verstelbare 

rail?

o Aansluiting op de kraan of via een aparte 

aansluiting?

o Eén of meerdere straalsoorten ?



o Enkel, dubbel of trippel

Steeds vaker wordt slechts één lavabo 

voorzien. Gebruikt u de badkamer wel 

gelijktijdig, kies dan voor twee of zelfs drie 

lavabo’s. 

o Positie

Zorg ervoor dat u niet voor een doorgang of in 

de draaicirkel van een deur staat wanneer u 

voor de lavabo staat, vooral in een druk 

gezinsleven.

o Vorm, grootte en diepte

o Inbouw, opbouw, vlakbouw, opzetkom, 

naadloos gelast 

o De juiste kraan bij de juiste lavabo

Soms spat het water alle kanten uit door een 

verkeerde combinatie van kraan en lavabo. 

Wist u dat kraanfabrikanten hun kranen vaak 

testen met talloze merken van lavabo’s en 

daar een verslag van opmaken? Daar kunnen 

we de compatibiliteit uit afleiden. Altijd even 

controleren alvorens een definitieve keuze te 

maken!

o Ook de afstand tussen kraan en lavabo, de 

hoogte van een inbouwkraan enz. moeten 

zorgvuldig bestudeerd worden voor de 

loodgieter start met de plaatsing.

o Kleur kraanwerk: chroom, wit, zwart, 

geborsteld staal, koper, brons, goud, RAL, enz.



o Wellness bij u thuis

Kan niets u meer tot rust brengen dan een 

warm bad of een saunabezoek? Bekijk dan 

zeker even de mogelijkheden om thuis een 

echte wellness-omgeving te creëren.

o Mogelijkheden

- Massagebad

- Sauna

- Infraroodcabine

- Stoombad

- Verwarmde wanden en vloeren in douche

- Douchejets

…

o Aandachtspunten

- Als u een groot bad wenst, houd dan ook 

rekening met een hoger water- en 

energieverbruik, een grotere boiler en een 

langere vultijd.

- Werkt het massagebad volgens het hydro- of 

het airsysteem? Of een combinatie?

- Hoe en hoe vaak moeten de massagejets 

gereinigd worden?





o Handdoeken

Voorzie voldoende mogelijkheid om 

vochtige handdoeken te laten drogen. Heeft 

u de propere handdoeken ook graag binnen 

handbereik in de badkamer? Voorzie daar 

dan de nodige opbergruimte voor.

o Wasmanden of waskoker

Wat met de vuile was? Voorzie ruimte voor 

uw wasmanden, indien gewenst meteen per 

kleur gesorteerd. 

Indien mogelijk is een rechtstreekse 

kokerverbinding met de wasruimte zeer 

praktisch. Alles komt meteen terecht waar 

het hoort. Geen gesjouw met wasmanden 

meer.

o Ventilatie

Voorzie voldoende en de juiste ventilatie in 

uw badkamer. Deze kan in een 

doorgedreven renovatie deel uitmaken van 

het centrale ventilatiesysteem, maar in een 

beperkte renovatie kan een onafhankelijke 

ventilatie voorzien worden.

o Geef uw spullen een vaste en logische 

plaats. Zo kan u een tandenborstel perfect 

opladen in de spiegelkast als we op de 

juiste plek een stopcontact voorzien. Net zo 

voor een scheerapparaat of tondeuse.

U gebruikt uw haardroger dagelijks? We 

zorgen voor een gemakkelijk bereikbare 

opbergplek, waar de stekker toch altijd in 

het stopcontact kan blijven.



Kleine details kunnen u het leven 

gemakkelijker maken:

o Douchewand in vuilafstotend en 

gemakkelijk te reinigen glas.

o Douchekop met flexibele siliconenoppen 

waardoor u kalkaanslag gewoon met uw 

vingers kan verwijderen.

o Een wc-pot met blinde bevestiging, zonder 

spoelrand en met gemakkelijk afneembare 

sluiting zonder veel randjes.

o Kies de juiste, onderhoudsvriendelijke 

materialen.

o Veel kalk in het leidingwater in uw regio? 

Voorzie een ontharder en/of vermijd zwart 

kraanwerk.

o Vermijd opzetkommen met moeilijk te 

bereiken randjes onderin en achteraan 

(tussen de kom en de kraan, spiegel of 

achterwand)

o Vermijd vrijstaande badkuipen als u er niet 

gemakkelijk volledig rond kan en niet van 

kuisen houdt. De vloer en achterkant van de 

kuip tussen muur en badkuip is erg moeilijk 

bereikbaar.



o Benut het beschikbaar daglicht zo goed 

mogelijk.

o Voorzie een gezellige algemene verlichting 

die de hele ruimte voldoende uitlicht.

o Voorzie functionele bijkomende verlichting 

(bv. boven de lavabo’s bij de spiegels)

o Voorkom een verblindend effect.

o Voorkom schaduwvorming zo veel 

mogelijk. Zorg dat u zeker niet voor de 

lichtbron staat wanneer u bij de spiegel 

staat.

o Probeer ervoor te zorgen dat u de 

verlichting veilig en gemakkelijk aan en uit 

kan zetten, ook met natte handen.

o Creëer een wellness-gevoel door de juiste 

accentverlichting, indirecte verlichting, 

dimbare verlichting…



o Verwarming

- Elektrisch, warm water of gemengd?

- Vlakradiator of handdoekradiator?

- Juiste vermogen voor de ruimte 

berekenen.

o Warmwatervoorziening

Kunnen we efficiënt gebruik maken van de 

bestaande sanitaire warmwatervoorziening 

of moeten we rekening houden met een 

lokale warmwaterproductie?

o Water besparen

Nieuwe technologieën kunnen uw 

waterverbruik helpen beperken zonder in te 

boeten aan comfort. Denk bv. aan 

waterbesparende douchekoppen en kranen.

o Regenwater

We gebruiken gemiddeld zo’n 120 liter 

leidingwater per dag. Het gebruik van 

regenwater is een goedkoper en 

ecologischer alternatief. 

Vaak wordt dit al gedaan voor het 

doorspoelen van toiletten en wasmachine. 

Het kan en mag nu ook voor douches m.b.v. 

een UV-filter die bacteriën doodt. Als u 

bedenkt dat een douche zo’n 40 tot 75 liter 

water verbruikt, is dat een mooie besparing.
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