
 

 
Uw nieuwe badkamer in 10 dagen 

 
Dag 1  Voorbereidende werken en afbraak 

 

Dag 2  Technieken en elektriciteitswerken 

 

Dag 3  Bezettingswerken 

 

Dag 4  Bezetttingswerken en plaatsen van het 

plafond 

 

Dag 5  Chape 

 

Dag 6  Plaatsen van de vloertegels en Kerdimat 

 

Dag 7  Plaatsen van de wandtegels 

 

Dag 8  Plaatsen van de wandtegels  

 

Dag 9  Plaatsen van het sanitair en meubels 

 

Dag 10  Afwerking en oplevering 

 

 



 

 

 

Dag 1  Voorbereidende werken en afbraak 
 

• Plaatsen van stofschermen en aftapen waar nodig.  
 

• Uitbreken van de bestaande badkamer. Hier wordt er rekening gehouden 
met het volgende:   

 
- Uitbreken van de bestaande sanitaire installatie  

- Uitbreken van de bestaande vloer  

- Uitbreken van de bestaande tegels tegen de muur  

- Uitbreken van de bestaande bepleistering tegen de muur  

- Uitbreken van de chape tot op de betonnen vloerplaat  

- Uitbreken van gyproc (indien nodig)  

- Uitbreken van de houten vloer (indien nodig)  

- Uitbreken van het plafond (indien nodig)  
 

• Storten van alle afvalmaterialen of een officiële stortplaats.  
 
 
 

Dag 2  Technieken en elektriciteitswerken 
 

• Leveren en plaatsen van nieuwe afvoeren en leidingen voor warm en koud 
water met Henco buizen.  

 

• Elektriciteitswerken  
 

• Leveren en plaatsen van de elektrische installatie in de badkamer.  
 

• Leveren en plaatsen van bekabeling naar het nieuwe meubel, nieuwe 
stopcontacten en lichtpunten.  

 

• Leveren en plaatsen van witte ronde inbouwspots. Deze worden voorzien 
van een LED-lamp.  

 

• Leveren en plaatsen van de stopcontacten en schakelaars van het merk 
NIKO afgewerkt met afdekplaatjes in standaard wit.  

 

• Leveren en plaatsten van een ventilator, gestuurd door een aparte 
schakelaar.  



 
 
 

 

Dag 3-4 Bezettingswerken en plaatsen van het 

plafond 
 
 

• Leveren en plaatsen van een grijze waterwerende bezetting tegen de muur 
waartegen de douche wordt geplaatst.  

 

• Leveren en plaatsen van een witte bezetting, van het type Knauf MP75. De 
muren de muren worden behandeld met een stuc-primer om een goede 
hechting te kunnen garanderen.  
 

• Leveren van een plafond in Gryproc WR. Het plafond wordt uitgewerkt met 
metalen profielen waartegen de platen bevestigd worden.  
 

• Er worden gaten voorzien, zodat we later inbouwspots kunnen plaatsen.  
 

• De platen worden gewapend op de voeg met een zelfklevende voegband 
en volledig glad afgewerkt met joint filler en finisher. 

 
 

Dag 5 Chape   
 

• Chape: Leveren en plaatsen van een gewapende chape. De chape wordt 
gewapend met een polypropyleen vezel om later scheurvorming te 
voorkomen.  
 

• Houten roostering: uitrechten en verstevigen op houten roostering met 
OSB-3 platen in een dikte van 18mm.  
 

Dag 6   Plaatsen van de vloertegels en Kerdimat 
 
 

• Leveren en plaatsen van de vloertegels. Budget dat voorzien werd voor de 
aankooop van de vloertegels is €50/m2 excl. btw. De tegels worden 
gekozen in de toonzaal bij onze leverancier RG tegels, op de Liersebaan 
206 te Massenhoven. 
 

• Leveren en plaatsen van een Kerdimat tegen de muur in de doucheruimte. 
De Kerdi wordt met een flexibele lijm bevestigd, hiertegen wordt later 
betegeld.  



 
 
 

Dag 7-8 Plaatsen van de wandtegels en Kerdimat 
 

• Leveren en plaatsen van de vloertegels. Het budget dat voorzien werd 
voor de aankoop van de wandtegels is €50/m2 excl.btw. De tegels 
worden gekozen in de toonzaal bij onze leverancier RG tegels, op de 
Liersebaan 206 te Massenhoven.  
 

• De vloer- en wandtegels worden gekozen in een maximum formaat van 
60x60. Grotere formaten of mozaïek worden in meerprijs aangerekend.  
 

• De wandtegels worden op de nieuwe grijze bezetting geplaatst. De 
vloer wordt op de nieuwe chape geplaatst. Beide geplaatst met een 
flexibele lijm en ingevoegd met een voegkleur naar keuze. 
 

• Leveren en plaatsen van plinten tegen de niet betegelde wanden. 
 
 
 

Dag 9 Plaatsen het sanitair en meubels 

 
• Het budget dat voorzien werd voor de aankoop van de sanitaire 

installatie is bepaald in de offerte, excl. btw. En wordt na de keuzes 
aangepast. 
 

• Het sanitair wordt gekozen in de toonzaal bij onze vaste leveranciers 
Schrauwen Sanitair of Desco.  

 

• Plaatsen van het sanitair en meubels. 

 

 

Dag 10  Afwerking en oplevering 

 
• Laatste puntjes worden in orde gebracht en er wordt afgekit.  

 

• Oplevering van de badkamer gebeurt samen met Lorenz. Een 
opleveringsdocument wordt op dat moment ingevuld en ondertekend.  

 


