
DÉ TOILETRUIMTE CHECKLIST
Heeft u aan alles gedacht?

Het is zover: de verbouwing of renovatie van uw badkamer gaat 
beginnen. Misschien heeft u het zo lang mogelijk geprobeerd uit te 
stellen, of kijkt u er juist al maanden naar uit. Een verbouwing is in 
ieder geval een hele klus, waar waarschijnlijk meer bij komt kijken 
dan u in eerste instantie had gedacht. Om er daarom voor te zorgen 
dat u alles op een rijtje heeft voor uw nieuwe badkamer, heeft 
Sanitairwinkel deze checklist gemaakt. Zo gaat u zonder stress de 
verbouwing in!

Een goed begin is het halve werk
Voordat u begint met de echte verbouwing, is het belangrijk dat alles 
is geregeld op het gebied van wateraansluiting en elektriciteit. Wist u 
bijvoorbeeld dat er strenge veiligheidseisen gelden voor elektriciteit 
in de toiletruimte? Zo moet er bijvoorbeeld een aardlekschakelaar 
zijn aangesloten. Als u vragen heeft over de elektriciteit in uw nieuwe 
toiletruimte, neem dan contact op met een elektricien.

Checklist

Wateraansluiting
Elektriciteit
Stopcontacten    
 Elektrische luchtverfrisser  
 Elektrische radiator  
Verlichting    
 Spiegels
 Plafond 
 Inbouwspots
Aansluiting douche-wc
Aansluiting sanibroyeur
Vloerverwarming

https://www.sanitairwinkel.nl/c/45/radiators/elektrische-radiatoren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/50/badkamer-accessoires/verlichting/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/54/spiegels/spiegel-met-verlichting/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/662/badkamer-accessoires/verlichting/opbouwspots/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/117/toiletten/douche-wc/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/61/toiletten/vermalers/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/438/tegels/toebehoren/vloerverwarming/


Extra informatie over elektriciteit
Elektriciteit is een essentieel onderdeel van de toiletruimte, want 
zonder heeft de ruimte geen verlichting. Daarnaast is elektriciteit 
nodig voor bijvoorbeeld vloerverwarming, een luxe die veel mensen 
tegenwoordig graag in hun huizen terugzien. Vloerverwarming voelt 
heerlijk aan en houdt de toiletruimte lang warm, zelfs als hij uit is. 
Soms is het ook nodig om stopcontacten in je toiletruimte te laten 
plaatsen. Heeft u bijvoorbeeld interesse in een elektrische radiator 
of een elektrische luchtverfrisser? Dan zijn daar stopcontacten voor 
nodig. Let er dan wel op dat de stopcontacten op 60 centimeter van 
een waterbron zitten. 

Kort samengevat  
Stopcontacten > 60cm van 
een waterbron

Bepaal de sfeer met de kleur van de verlichting
De juiste verlichting draagt veel bij aan het comfort van uw 
toiletruimte. Ontzettend fel licht kan namelijk vervelend zijn 
als u ’s nachts naar het toilet moet. Let bij het kiezen van 
de verlichting daarom goed op de kleurtemperatuur. Met 
kleurtemperatuur bedoelen we de kleur van het licht: hoe 

lager de kleurtemperatuur, hoe warmer het licht oogt. Bij spiegels is het 
dus raadzaam om voor een hogere kleurtemperatuur te kiezen, terwijl 
de algemene verlichting wel wat warmer mag zijn. Inbouwspots in 
de toiletruimte zijn daarom ideaal: u kunt de felheid van deze lichten 
aanpassen wanneer u maar wilt. Vindt u het lastig om de juiste 
kleurtemperaturen voor uw nieuwe toiletruimte in te schatten? Neem 

dan contact met ons op of kom langs in één van onze showrooms!

Bekijk onze blog en 
online kleurenkaart

https://blog.sanitairwinkel.nl/juiste-kleurtemperatuur/
https://blog.sanitairwinkel.nl/juiste-kleurtemperatuur/
https://blog.sanitairwinkel.nl/wp-content/uploads/2018/10/Kleurtemperaturen_Kaart_Showroom_2018.png?x51733


De perfecte basis
De vloer, het plafond en de muren vormen de basis voor uw 
toiletruimte Bijna alles is mogelijk, maar houdt rekening met de 
eerdere keuzes die u heeft gemaakt. Als u bijvoorbeeld heeft gekozen 
voor inbouwspots, dan hoort daar een verlaagd plafond bij. Daarnaast dient u 
rekening te houden met de natte en droge gedeeltes in de ruimte. Sanitairwinkel 
raadt tegels aan, omdat deze zowel op natte als droge ondergrond kunnen én 
geschikt zijn voor op de wand. 

Checklist

Douchevloer
 Gietvloer
 Linoleum
 Natuursteen   
 Beton
  Tegels 
  Vloertegels
  Mozaïektegels   
  Tegelstroken   
  Toebehoren tegels  
   Voegmiddel  
   Tegelprofiel  
   Tegellijm   
	 	 	 Hoekprofiel	 	
Overig (niet geschikt voor in de douche)  
 Hardhout    
 Laminaat    
 PVC-vloeren 

Natte gedeelte
 Tegels
 Glas
 Steen   
 Beton 
 Metaal  
Droge gedeelte
 Stucwerk    
 Behang     
  Spatwaterbestendig  
  Vlies    
  Vinyl

 Spanplafond
 Aluminium   
 MDF 
 Gipsplaten

Vloer Wand

Plafond

https://www.sanitairwinkel.nl/c/110/tegels/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/318/tegels/vloertegels/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/323/tegels/mozaiektegels/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/320/tegels/tegelstroken/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/439/tegels/toebehoren/voegmiddelen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/467/tegels/toebehoren/tegelprofielen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/440/tegels/toebehoren/vloerlijmen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/356/tegels/pvc-vloeren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/110/tegels/


Tegels
Tegenwoordig is bijna alles mogelijk wat betreft de vloer en de wanden 
van de toiletruimte. Dat betekent echter niet dat alle opties ook even 
praktisch zijn. Hardhout is bijvoorbeeld prachtig, maar moet meerdere 
keren per jaar worden geïmpregneerd. Bovendien kan de vloer of de 
wand rondom de fontein nat worden en niet alle materialen zijn daarvoor 
geschikt. Bij Sanitairwinkel raden we u daarom tegels aan. Tegels kunnen 
prima tegen water en zijn in alle soorten en maten te koop. Matte tegels 
geven de toiletruimte bijvoorbeeld een pure en eenvoudige uitstraling, 
terwijl glanzende tegels zorgen voor een luxe afwerking. Daarnaast kunt 
u variëren met de manier waarop u de tegels legt. Heeft u een ondiepe 
toiletruimte? Leg de tegels dan in de lengte. Op die manier lijkt de ruimte 
optisch groter. 

Accessoires: niet alleen mooi maar ook handig!
Als u de meubels voor de toiletruimte heeft uitgezocht, is het tijd voor 
de afwerking. Met accessoires kunt u de ruimte aankleden zoals u 
dat wilt en daarmee uw eigen stempel op de ruimte drukken. Als u de 
rest van het interieur daarnaast redelijk simpel heeft gehouden, kunt u 
met accessoires snel een nieuwe look aan de toiletruimte geven. Denk 
bijvoorbeeld aan een toiletborstel, toiletrolhouder en toiletzitting in één 
kleur, zoals mat zwart. Deze kunt u later eenvoudig vervangen, zonder 
daar enorme bedragen voor neer te leggen. Bovendien dragen bepaalde 
accessoires, zoals een luchtverfrisser, bij aan het comfort en gemak 
van de ruimte. Het shoppen van accessoires is daarom de perfecte (én 
leuke) afsluiter van de verbouwing of renovatie. Daarna kunt u ein-de-lijk 
gaan genieten van uw prachtige, nieuwe toiletruimte!

Invulling van uw toiletruimte
Als de juiste basis is gelegd, kunt u gaan nadenken over de invulling van 
de nieuwe toiletruimte. Sommige meubels, zoals een wastafel, zitten 
standaard in een toiletruimte, maar andere meubels, zoals een bidet, 
zijn optioneel. Het kopen van meubels geeft u daarom de mogelijkheid 

om wat extra luxe toe te voegen aan de toiletruimte. 

Zo kunt u kiezen voor een waskom, in plaats van een wastafel. Dat staat 
niet alleen prachtig, maar heeft ook een aantal praktische voordelen. Een 
waskom is bijvoorbeeld eenvoudig te vervangen en staat een stuk hoger 
dan een standaardwastafel, waardoor u minder ver hoeft te bukken. 
Heeft u een wat kleiner budget voor de meubels in de toiletruimte? Bekijk 

dan eens de producten van Saniclass, ons huismerk, op de website. 



Checklist

Toiletpot
Vermalers
Reservoir
Toiletzitting
Bedieningsplaat
Afvoer

Wasbak
Kraan
Sifon
Waste
Kast

Met verlichting
Zonder verlichting
Spiegelverwarming
Spiegelkasten

Toilet Fontein

Spiegel

De essentiële onderdelen
Zodra de basis voor uw nieuwe toiletruimte is gelegd, kan de zoektocht 
naar het juiste meubilair beginnen. Aan grote meubels wordt natuurlijk 
wel gedacht, maar soms worden de bijbehorende onderdelen, zoals 
een sifon of waste, vergeten. Zeker weten dat u alles heeft? Vink 
onderstaande onderdelen dan één voor één af. 

Elektrisch
Standaard
Aansluitsets en toebehoren

Radiator

Kraan

Bidet

Checklist

Toiletrolhouder
Reserverolhouder
Toiletborstel
Toiletborstelhouder
Anti-slipmat
Prullenbak
Luchtverfrisser

Toilet accessoires

Een mooie afwerking met de leukste accessoires
Als u de meubels voor de nieuwe badkamer gekozen heeft, kan het 
leukste gedeelte beginnen: accessoires uitzoeken! Met accessoires 
zet u uw eigen stempel op de ruimte én ziet de badkamer er compleet 
afgewerkt uit. Daarnaast dragen de juiste accessoires, zoals een anti-
slipmat, bij aan het comfort van de badkamer. 

https://www.sanitairwinkel.nl/c/116/toiletten/alle-toiletten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/83/ligbaden/badafvoer/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/61/toiletten/vermalers/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/20/kranen/badkranen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/79/toiletten/reservoirs/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/37/toiletten/wc-brillen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/34/toiletten/bedieningsplaten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/111/toiletten/toilet-toebehoren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/47/wastafels/wastafel/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/83/ligbaden/badafvoer/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/33/kranen/fonteinkranen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/20/kranen/badkranen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/157/overige/afvoeren/sifons/#101_toepassing-sifon=296
https://www.sanitairwinkel.nl/c/242/overige/afvoeren/afvoerpluggen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/616/badmeubelen/onderbouwkasten/wastafelkasten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/54/spiegels/spiegel-met-verlichting/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/68/spiegels/standaard-spiegels/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/656/spiegels/spiegel-met-verwarming/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/529/spiegels/spiegelkasten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/8/toiletten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/38/wastafels/fonteinen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/11/spiegels/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/45/radiators/elektrische-radiatoren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/43/radiators/design-radiatoren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/81/radiators/radiator-accessoires/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/6/radiators/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/32/kranen/bidetkranen/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/746/toiletten/bidetten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/177/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/toiletrolhouders/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/83/ligbaden/badafvoer/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/180/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/reserverolhouders/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/412/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/wc-borstelgarnituren/losse-borstelkop/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/176/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/wc-borstelgarnituren/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/337/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/wc-matten/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/60/badkamer-accessoires/afvalbakken/
https://www.sanitairwinkel.nl/c/41/badkamer-accessoires/toilet-accessoires/
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