
Huis in Eigen Hand 
Badkamer- & toiletverbetering 

 
 
 
Van het toilet en de badkamer in het huis wordt dagelijks gebruik gemaakt. Veel 
mensen besteden daarom veel aandacht en geld aan het zo mooi en comfortabel 
mogelijk maken van deze ruimten. Een nieuw toilet, een comfortabel ligbad of een 
douchecabine, het zijn elementen waarmee u uw huurwoning kunt verfraaien en 
een persoonlijk tintje kunt geven. Wij geven u graag aanwijzingen en tips bij 
verbetering van de badkamer of het toilet in huis.  

 
Badkamerplan 
Het plaatsen van een toilet, wastafel, een ligbad of een douchebak vraagt om goede 
voorbereiding. Om goed helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn, is het verstandig 
om een badkamerplan te maken. U tekent op een stuk papier de omtrek van uw huidige 
badkamer met daarin het sanitair. Door gebruik te maken van millimeterpapier kunt u de 
plattegrond en de wanden op schaal tekenen, schaal 1:20 (5 centimeter is 1 meter). 
Tevens tekent u op de plattegrond ook de plaats van ramen, deuren, radiatoren, 
alsmede de aansluitpunten voor koud- en warmwater. Zo weet u hoeveel ruimte u heeft 
voor het sanitair. Houdt rekening met voldoende loop- en afdroogruimte. Wanneer u een 
ligbad in een hoek wilt plaatsen, controleer dan of de muren haaks staan. Dat kan 
eenvoudig door middel van een driehoeksmeting: u tekent op de ene muur, vanuit de 
hoek, 80 cm af en op de naastgelegen muur, vanuit de hoek 60 cm; wanneer de 
diagonale afstand tussen beide punten precies 100 cm is, zijn ze haaks.  
 
Tip 

 Leveranciers van sanitair en badkamers kunnen u uitstekend informeren over 
de juiste hoogte, breedte en indeling van de badkamer.  

 
Gereedschap 
Voor een sanitaire klus zijn de volgende gereedschappen nodig: rolmaat, waterpas, 
ijzerzaag en verstekbak of pijpensnijder, pijpenbuiger, schuurpapier, waterpomptang, 
steeksleutels, soldeer-brander, boormachine en een schroevendraaier. 
 
Hoofdkraan afsluiten 
Sluit voor u begint de waterleiding af door de hoofdkraan, bij de watermeter, dicht te 
draaien. En zet de aftapkraan (achter de hoofdkraan) plus alle kranen in uw  woning 
open. Soms hebben vertakkingen een eigen stopkraan en volstaat het om een gedeelte 
van het circuit af te sluiten. Op elke stopkraan zit een aftapkraantje waarmee u het 
water uit de leiding laat lopen. Bij het plaatsen van een nieuwe douchebak of wastafel, 
verwijdert u de dode leidingen. Laat ze in geen geval op het warmwaterleidingnet zitten 
met het oog op het ontstaan van legionella. 
 
Water aan- en afvoer 
Of u nu een toilet, een bad, een douchebak of een wastafel plaatst, altijd krijgt u te 
maken met water dat moet worden aan- en afgevoerd. Ook als u zoveel mogelijk uitgaat 
van bestaande aansluitingen, u ontkomt vaak niet aan een kleine verlenging of 
omlegging. Dit is werk voor een vakman. Waterleidingen en de afvoer moeten lekdicht 
zijn. Aan het begin van elke afvoer zit een sifon of zwanenhals, die altijd bereikbaar 
moet zijn om verstoppingen te kunnen verhelpen.  
 



 
Waterleidingen krimpen en zetten uit. Omring ze op de plek waar ze door vloeren en 
muren gaan, met een stukje pvc-buis dat een iets grotere diameter heeft. De naden 
dicht u af met siliconenkit. Ook als de koperen leidingen worden ingestort in beton is het 
beter ze te omringen met pvc-buis. 
 
Een toilet plaatsen 
Voor een toiletpot kunt u tegenwoordig kiezen uit allerlei modellen: staand of hangend 
met ingebouwd waterreservoir. Daar zit dan een frame aan dat verwerkt moet worden in 
de wand. Vervolgens kunt u hierop tegels aanbrengen. De afstand tussen de toiletpot 
en de achterwand bepaalt het type waterreservoir. Wellicht is er voldoende ruimte voor 
een duoblok, waarbij pot en reservoir één geheel vormen. 
 
Eerst verwijdert u alles dat u wilt vervangen. U sluit de watertoevoer door de stopkraan 
van het reservoir dicht te draaien en spoelt het toilet door. Laat het reservoir leeglopen 
en maak de verbinding tussen pot en reservoir los. Verwijder de pot en het reservoir en 
maak de vloer schoon met ammoniak in verband met de hechting van de later aan te 
brengen kit. Stop het afvoergat tijdelijk dicht, zodat er geen vuil in kan vallen. Bevestig 
de nieuwe stortbak aan de wand en monteer de toevoerleidingen en het stopkraantje. 
Haal voordat u gaat solderen de losse onderdelen uit het kraantje, anders verbranden 
ze. Sluit vervolgens met een moer en een rubberen ring de pvc-buis naar de pot aan. 
Zet het nieuwe toilet boven de afvoer en teken de schroefgaten af. Boor de gaten voor 
de bevestiging van de nieuwe pot (gebruik bij een betonvloer schroeven met pluggen). 
Breng tussen de onderrand van de pot en de vloer een elastisch blijvende kit aan 
(butyleenkit). Let erop dat de pot waterpas staat. Sluit tot slot de valpijp aan. Bij een 
duoblok hoeft u alleen de pot te plaatsen en de watertoevoer te verzorgen. 

 
Een bad of douchebak plaatsen  
 
Bad 
Bij een ligbad en een douchebak komen de leidingen voor warm en koud water binnen 
via een muurplaat. Hierop wordt een mengkraan aangesloten met twee S-koppelingen. 
Omdat deze onafhankelijk van elkaar kunnen draaien, is het altijd mogelijk de kraan 
exact horizontaal te bevestigen. U maakt de koppelingen waterdicht door de 
schroefdraad met teflontape te omwikkelen. De metalen onderdelen in de badkamer, 
zoals badkuip, douchebak, kranen, afvoeren en radiatoren moeten geaard zijn. Lig-, zit- 
en andere baden zet u met stelpootjes zuiver horizontaal. De randen rondom steunen 
op een ombouw. Waar het bad tegen de muur komt, bevestigt u met pluggen en 
schroeven een stevige lat. Let op voor eventueel aanwezige waterleidingen tijdens het 
boren. De andere zijden laat u rusten op een frame van bijvoorbeeld houten balken van 
44 x 67 cm en gipsplaten. Beter is het om wandjes van gasbetonblokken te metselen; 
deze zijn ook gemakkelijker te betegelen. In de ombouw neemt u een tegelluikje op (in 
diverse maten verkrijgbaar), zodat u later altijd de sifon kunt bereiken. U maakt eerst de 
afvoer in orde. U bevestigt in het bad de afvoerplug en monteert de overloop die 
hiermee een geheel vormt. 
 
De bovenrand van de ombouw smeert u af met specie en drukt het bad hierin totdat 
deze op de ondersteuning rust. U dicht de naden rondom met schimmelvrije siliconenkit. 
Vervolgens brengt u via het luikje de sifon aan tussen de badplug en de afvoerleiding. 
Aan de onderkant van het metalen bad zit een lip die u met een blanke draad, 
beschermd door een elektrabuis, verbindt met de aardleiding. Als u de ruimte onder het 
bad opvult met glas of steenwol, blijft het water langer warm. Het bad voorziet u van een 
aardklem en wordt aangesloten op een aarddraad. Als laatste sluit u de mengkraan 
aan.  
 
Aansluitingen tussen het sanitair en de wand of vloer kunt u afkitten met een 
schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit). 
 



Douchebak  
Het installeren van een douchebak gaat op dezelfde wijze als van een bad. Let erop dat onder de bak voldoende 
ruimte overblijft voor de sifon. 
 
Tips  
Veiligheid 
 Antislip tegeltjes voorkomen door hun stroeve oppervlak dat u uitglijdt op de natte vloer. Vooral voor 

gezinnen met kinderen en senioren is dit ideaal. 
 
Elektriciteit 
 In badkamers mogen verlichtingsarmaturen, contactdozen en elektrische apparaten uitsluitend worden 

aangebracht of gebruikt op tenminste 1 m van de waterstraal. Omdat niet iedere lamp geschikt is voor de 
badkamer, is het verstandig bij de aankoop te letten op de IP-waarde van het product. Deze waarde geeft 
aan in welke mate een elektrisch apparaat beschermd is tegen stof of water (bijvoorbeeld IP67). Voor de 
badkamer kunt u het beste een lamp kopen met een IP-waarde waarvan het tweede cijfer minimaal een 4 is. 
Dan is het apparaat beschermd tegen opspattend water. 

 
Een wastafel aanbrengen 
Alleen een sterke wand kan een wastafel dragen. Daarom brengt u in een gipsplatenwand eerst een extra 
dwarsligger of een stuk multiplex aan tussen twee staanders van het regelwerk. Een wastafel hangt gemiddeld 
90 cm hoog. U maakt aftakkingen (12 mm) van de leidingen voor warm en koud water. Hiervoor zaagt u de 
leiding door op twee plaatsen, 19 mm van elkaar. U verwijdert het losse pijpje en zet er een T-stuk voor in de 
plaats. Op soortgelijke wijze leidt u vanaf de riolering een pvc-afvoerbuis (40 mm) tot midden onder de wastafel, 
zo dicht mogelijk tegen de wand. Vervolgens monteert u de twee verbuigbare kraanbuisjes in de daarvoor 
bestemde openingen van de wastafel, alsmede de kraan zelf. Zet ook de afvoerplug vast. Aan de achterkant van 
de wastafel zitten twee ophanggaten. U meet nauwkeurig hun hart-op-hart afstand op en u tekent ze met behulp 
van een waterpas af op de wand. Dan boort u gaten van 12 mm, steekt er pluggen in en bevestigt de wastafel 
met de bijgeleverde ophanghaken, plugbouten of draadstiften. Tenslotte sluit u de sifon  en de aan- en 
afvoerleidingen aan.  

 
Waterbesparend sanitair 
De gemiddelde Nederlander gebruikt 135 liter per dag of wel 50.000 liter per jaar. Waterbesparend sanitair is 
niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een waterzuinig toilet kan het verbruik 
terugdringen tot 10.000 liter per jaar. Een stortbak met een beperkte inhoud en een spoelonderbreking die u 
beide ook op een bestaand toilet kunt aanbrengen, bespaart ongeveer 5.000 liter. Bij een spaardouchekop – 
alleen geschikt voor een combiketel of een boiler en niet voor een kleine geiser – kan de besparing oplopen tot 
7.500 liter. Bovendien verbruikt u hiermee minder gas. Voor keuken- en wastafelkranen zijn volumebegrenzers 
verkrijgbaar, die zowel water (1.500 liter) als gas besparen. Dat is toch weer mooi meegenomen. 
 
Onderhoud 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuwe sanitair. Tevens moet u een voorraad 
badkamertegels achterhouden (minimaal 10% van de totale oppervlakte) voor eventuele reparaties door u of 
een toekomstige huurder. 
 
Beoordeling verbeteringen bij vertrek uit de woning 
Voor een groot aantal veranderingen in de woning geldt, dat deze bij vertrek uit de woning gehandhaafd kunnen 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze technisch op een goede wijze zijn aangebracht en ook op het moment van 
de verhuizing nog in goede staat verkeren. Onze opzichter zal dit beoordelen. Meer informatie hierover leest u in 
onze klusfolder ‘Huis in Eigen Hand, zelf aangebrachte voorzieningen en het klusoverzicht’.  
 



 
Advies & ondersteuning 
Als u van plan bent zelf veranderingen aan te brengen in huis kunt u via het klusoverzicht nagaan of de 
voorgenomen verandering door ons wordt toegestaan. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze 
opzichter. Wij helpen u graag als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. Wij hebben de beschikking 
over informatie die het doorvoeren van veranderingen in uw woning kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen 
wij u uitgebreid adviseren over materiaalkeuze en aanpak. Maar ook met vragen over gemeentelijke 
vergunningen kunt u bij ons terecht. Heeft u nog vragen dan kunt u contact ons opnemen, telefoon 055 – 369 69 
71. 
 
De Goede Woning 
Bezoekadres   : Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden     : op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
Telefoon   : 055 - 369 69 69 
Fax    : 055 - 369 69 09 
Postadres    : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
E-mail    : info@degoedewoning.nl       
Internet    : www.degoedewoning.nl 
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