
 

 

 

Deze inventarisatielijst is bedoeld om helder inzicht te krijgen in uw ideale badkamer. Alleen zo is het 

mogelijk een ontwerp volledig naar uw wens te maken. Vinkt u s.v.p. één of meer steekwoorden aan die 

van toepassing zijn op uw badkamer, eventueel aangevuld met antwoorden op de open vragen.  

 

Naam: _____________________________________ Locatie: _____________________________________ 

 

Wat zijn de belangrijkste functies van uw badkamer 

Douchen In bad gaan Ontspannen Aantal personen ______ Tanden poetsen 

Opmaken Muziek luisteren Scheren  Bergruimte (voor welke zaken?) Toilet 

Tv kijken Tot rust komen Privacy geven Haar doen   

 

Welke elementen zouden een plaats kunnen krijgen in uw badkamer 

Wastafel  Spa/jacuzzi Vrijstaand bad Vrijstaande kraan  Make-upspiegel 

Sunshower Wasmanden Planchets Ingebouwde haard Regendouche 

Douchewand Prullenbak Spiegel  Poef   Zitje onder douche  

Radiator  Handdoekhaak (aantal: ______) Wasbak (aantal: ___) Objectverlichting  

Spots plafond Vloerverwarming Inbouwnis(sen) Wasmachine/Droger Ventilatie 

 

Welke ideeën heeft u m.b.t. de uitstraling van uw badkamer 

Modern  Industrieel Matzwart Mozaïek  Grote tegels (waar?) 

Klassiek  Goud  Chrome  Minimalistisch Strak 

Eigentijds Gezellig  Sober  Landelijk Natuurlijke materialen 

Sfeervol  Stoer  Warm   

 

Heeft u specifieke tegel wensen (soorten)? 

 

 

 

Zijn er tegels die u niet waardeert in uw badkamer? 

 

 

 

Heeft u specifieke wensen m.b.t. het kleurgebruik in uw badkamer? 

 

 



 

 

 

Welke kleuren ziet u liever niet terug in uw badkamer? 

 

 

Welke zaken mogen veranderd worden t.o.v. uw huidige badkamer? 

 

 

Wat moet behouden blijven in uw toekomstige badkamer? 

 

 

Welk uitzicht is gewenst? Zijn er punten waar u graag de aandacht op vestigt? 

 

 

Wat zou u graag aan het zicht willen onttrekken? 

 

 

Wat is de mate van onderhoud die de badkamer mag hebben: 

□ Onderhoudsintensief 

□ Onderhoudsvriendelijk 

□ Onderhoudsarm 

 

Wilt u de badkamer zelfstandig bouwen of uitbesteden 

□ Zelf realiseren 

□ Gedeeltelijk uitbesteden 

□ Geheel uitbesteden 

 

Indien gedeeltelijk uitbesteden; wat wenst u uit te besteden? 

 

 

Heeft u een budget met betrekking tot het realiseren van uw badkamer? 

□ Ja, het budget is € ____________________ 

□ Nee, geen budget en in het ontwerp s.v.p. uitgaan van de meest ideale situatie o.b.v. aangegeven wensen 

 

Heeft u overige opmerkingen ten aanzien van uw badkamer? 


