
VIND INSPIRATIE OP ONZE 
PINTEREST PAGINA

Boodschappenlijstje

 Vrijstaand bad

 Ruime douche

 Zwar te kraan

STAP 1  INSPIRATIE OPDOEN

Ontdek jouw eigen, persoonlijke stijl. Bekijk tiental-
len ideeën op de Baden+ Pinterest-pagina of laat  
je inspireren door alle voorbeeldbadkamers op 
onze website. 

Genoeg inspiratie?  
Kijk of je de volgende vragen kunt beantwoorden:
a.  Welke stijl, kleuren en materialen vind ik mooi?
b.   Wat moet er zeker in het ontwerp terugkomen?

STAP 2  JOUW WENSENLIJST 

Help onze badkamerontwerper en jezelf  
op weg door een wensenlijst te maken.  
Heb je bijvoorbeeld liever een bad, een  
douche of allebei? Zo krijgt je een goed 
beeld van je eigen wensen en kan jouw  
Baden+ adviseur een badkamerontwerp 
voor jou op maat maken. 

PRAKTISCHE TIPS  
EN ADVIES

Een nieuwe badkamer is best een lastig traject.  
Je moet veel keuzes maken op technisch vlak  
en alles moet in een beperkte ruimte passen.  

Tot slot moet jouw persoonlijke smaak natuurlijk 
perfect tot uiting komen. Dit stappenplan helpt  

je alvast op weg. 

Stappenplan voor jouw

NIEUWE 
BADKAMER

https://nl.pinterest.com/badenplus/


STAP 3  RUIMTE OPMETEN

Noteer de lengte- en breedtematen van 
jouw huidige badkamer. Houd rekening 
met deuren, ramen en eventueel het  
leidingwerk. Neem, indien aanwezig, 
ook een bouwtekening mee van je 
huidige badkamer, zodat onze  
specialist een goed beeld kan  
vormen van de situatie.

STAP 4  BUDGET BEPALEN

Bepaal voor de afspraak met de Baden+ ontwerper wat  
je maximaal aan de badkamer wilt uitgeven. Hier kan de  
adviseur rekening mee houden in het badkamerontwerp  

en de selectie van merken, producten en materialen.  
Gebruik ook het stappenplan voor het vaststellen  
van jouw budget.

STAP 5  ONTWERPEN MAAR!

Heb je een goed beeld van jouw wensen, de maten van je  
badkamer en het budget? Dan kunnen we beginnen! Maak een  
vrijblijvende ontwerpafspraak bij de dichtst bijzijnde Baden+  
winkel of ga alvast zelf aan de slag in ons ontwerpprogramma.

Tip:
Denk ook goed na over de tegels.
Ze bepalen grotendeels de sfeer  
van je nieuwe badkamer. 

Tip:
Goed licht is onmisbaar in een mooie badkamer.
de badkamerspecialist kan je precies vertellen
waar je op moet letten.

GA ZELF AAN DE SLAG   

http://www.baden-plus.nl/badkamer-ontwerpen

