
Contactgegevens:
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Voornaam, achternaam
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Straat/huisnr.
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Postcode/plaats

���������������������������������������������������������

Telefoon

���������������������������������������������������������

E-mail

Afgesproken:

Gegarandeerd altijd  
de laagste prijs!

Als je binnen 30 dagen na aankoop 

bij een concurrent in Nederland 

toch een identiek artikel vindt 

dat goedkoper is, dan krijg je het 

bij ons voor dezelfde prijs en nog 

eens 10% extra korting voor je 

tip. Geldt ook bij aanbiedingen en 

internetprijzen. Uitverkopen zijn 

uitgesloten. Details zijn te vinden 

op hornbach.nl/prijsgarantie.
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Heb je overal aan gedacht?

  Plattegrond van de badkamer, inclusief 

de volgende afmetingen: Lengte, breedte 

en hoogte van de badkamer,  

wandhoogte onder ramen en schuine  

dakdelen, plaats van ramen, deuren, 

installatieschachten, schoo
rsteen etc.

 Evt. bouwplan

  Waar zitten eventuele aanslu
itingen  

(wateraanvoer en -afvoer, licht)

 Verwarming

 Foto’s

 Bijzonderheden, bijv. schuin dak

Badkamerplanner
HORNBACH



600 550 500 450 400

... en zo gaat het:
Teken je plattegrond op schaal 1:20 (incl.
deuren, ramen etc.) en knip de elementen uit 
waarmee je jouw badkamer wilt inrichten.

Tips en trucs voor je ontwerp:

•  Houd altĳd een afstand van minimaal 20 cm 
aan tussen de verschillende objecten

•  Plan het toilet niet te ver van de afvoer  
(afvoerleiding min. Ø 80–100 mm)

•  Voor het installeren van wastafel en douche 
moet de wand minstens 200 cm hoog zĳn

•  Een bad, toilet of bidet kan ook onder een 
schuin dak of een raam geplaatst worden 
(min. hoogte onder dak of raam 85 cm)
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Schaal 1:20 (afmetingen in cm) 
–>  Een vakje duidt 50 mm aan
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Ideeën voor de badkamer
van dichtbĳ beleven.



Van een ruimte een badkamer maken
De badkamer, vroeger een speciale ruimte voor hygiëne, 
staat tegenwoordig centraal in ons leven. Hier maken 
we ons klaar voor de dag of ontspannen en verzorgen we 
onszelf na werk of sport. Dan is het slim om al vroeg te 
bepalen wat in je nieuwe badkamer belangrijk voor je is. 
Werp met de badkamerplanner van de Badkamerstudio 
een blik in je nieuwe droombadkamer.
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Wegwijzer naar je droombadkamer
Waar moet je bij het plannen van een badkamer op letten? 
Checklist voor een geslaagde badkamer ...............11
Aan welke voorwaarden moet de ruimte voldoen? 
Een plattegrond tekenen ..................................... 2-3
Welke objecten wil je in je badkamer? 
Sjablonen om uit te knippen........................6–7 en 9
Hoe kan HORNBACH je bij de planning en  implementatie ondersteunen? 
Planning en advies..................................................8 
Ruim assortiment....................................................8
 Professionals voor je project:  
De HORNBACH Montageservice .............................10 

Badkamerideeën van HORNBACH
Een badkamer plannen is niet eenvoudig. Er moet zoveel worden 
beslist. Er is zoveel te bedenken. Zoveel te wensen of niet te 
wensen.

Met onze badkamerstudio maakt HORNBACH het je gemakkelijker. 
Onze medewerkers brengen orde in de chaos van de mogelijkheden 
voor je badkamer en laten zien wat er zoal mogelijk is.

Door een groot aantal verschillende stijlen kom je stap voor stap 
heel gemakkelijk bij je nieuwe droombadkamer uit.

7

Het planningspakket in het kort
•   Locatiebezichtiging
•   Professioneel opmeten door HORNBACH/gediplomeerd vakman
•   Deskundig advies, professionele planning (indien gewenst ook met behulp van computer)
•   Opstellen van de offerte voor de artikelen en (indien gewenst) de MontageService
•  Professionele projectbegeleiding 
•   Bindende prijsopgave en planning
•   3 jaar garantie op de werkzaamheden van de Montageservice



Wastafel
600 x 480 mm

Fontein
400 x 230 mm

Fontein
375 x 185 mm

Wastafel
450 x 400 mm

Wastafel
450 x 350 mm

Wand-wc compact
360 x 490 mm

Wand-wc
360 x 530 mm

Wastafel
600 x 490 mm

Wastafel
555 x 400 mm

Ligbad
1700 x 750 mm

Ligbad
1700 x 750 mm

Ligbad
1780 x 800 mm

Ligbad
1800 x 800 mm

Wastafel
550 x 480 mm

Ligbaden

Toilet en wastafel

Schaal 1:20 = 5 mm in de schets komt overeen met 100 mm in werkelijkheid 
De vormen uitknippen en in de plattegrond plaatsen.
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Ligbad met doucheplateau
1800 x 800 mm

Ligbad
1800 x 800 mm

Wastafel
550 x 400 mm

Hoekfontein
350 x 350 mm

Wastafel
430 x 530 mm

Wastafel
430 x 450 mm

Opzetkom
580 x 360 mm

Opzetkom
570 x 330 mm Opzetkom

420 mm Opzetkom
500 mm

Fontein
385 x 260 mm

Duoblock
355 x 760 mm

Staand toilet
355 x 595 mm

Ligbad met doucheplateau
1600 x 900 mm

Ligbad met doucheplateau
1600 x 900 mm
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Ligbad
1900 x 900 mm

Hoekbad
1700 x 1100 mm
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Badmeubels en kasten
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Fonteinmeubel
400 x 220 mm

Wandkast
320 x 280 mm

Wandkast
350 x 215 mm

Hoge kast 
350 x 270 mm

Hoge kast  
280 x 200 mmHoge kast 

350 x 350 mm
Hoge kast

350 x 320 mm

Hoekbad
1450 x 1450 mm

Hoekbad
1700 x 1100 mm



Ruim assortiment
We hebben de juiste producten voor je project. Laat je  
inspireren en ontdek sfeervolle combinatiemogelijkheden - 
onze architecten en verkoopadviseurs ondersteunen je graag 
bij het kiezen van de juiste producten. En dat voor een vaste 
lage prijs.

• Omvangrijk assortiment in alle stijlen 
en prijssegmenten.

• Topfunctionaliteit en individueel design.

• Topkwaliteit.
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Planning en advies
Wij plannen je badkamer. Samen met onze verkoopadviseur
maken we van je idee een project. 

HORNBACH begeleidt je met een uitgebreid planningspakket
op weg naar een persoonlijke droombadkamer. Van  
professioneel opmeten ter plaatse via een gedetailleerde
planning naar de uiteindelijke afname - je krijgt de meest 
volledige service uit één hand.

• Individuele vormgeving,  
passende oplossing.

• IHK-gecertificeerde badkamer- 
adviseurs die HORNBACH ademen.

• Plannings- en projectcompetentie.

• Optimale ruimteplanning in 3D.

Douchebakken / drains / radiatoren

Douchebak
900 x 900 mm
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Douchebak
1000 x 1000 mm

Douchebak
1000 x 800 mm

Douchebak
1400 x 900 mm

Douchebak
1200 x 900 mm
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Douchebak
800 x 800 mm

Douchebak
900 x 900 mm

Douchebak
800 x 800 mm

Douchebak
900 x 900 mm

Drain 700 mm

Drain 900 mm

Drain 1000 mm

Drain 800 mm
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Badkamerradiator 445 mm

Badkamerradiator 595 mm
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Professionals voor jouw project

•  Erkende bedrijven uit jouw regio

•  Coördinatie van alle montagewerkzaamheden

•  Transparantie m.b.t. prijs en uitvoering

•   Natuurlijk 3  jaar garantie door HORNBACH op de werkzaamheden 

De kortste weg naar de perfecte badkamer begint in onze bad-
kamerstudio. Een team van enthousiaste experts maakt de paar 
stappen die je uit moet voeren nog eenvoudiger. 

Vind de juiste stĳl…
Laat je inspireren door het grote assortiment in onze  
badkamerstudio.
Zo kun je tal van ideeën opdoen voor je nieuwe droombadkamer. 
Onze deskundige medewerkers helpen je hier graag bĳ en nemen 
alle belangrĳke details voor de planning van de badkamer met je 
door. Met dit ontwerpformulier voor de badkamer kun je in alle rust 
en heel eenvoudig bekĳken waar je alle objecten wilt plaatsen en 
tevens creatieve ideeën voor je nieuwe badkamer opdoen.

 
 
 

Planningspakket…
Met ons planningspakket ben je verzekerd van een volledige pro-
jectbegeleiding: van professioneel opmeten en het maken van een 
gedetailleerd ontwerp van je nieuwe badkamer tot aan de opleve-
ring door de Montageservice. Hiermee biedt HORNBACH de complete 
service voor jouw badkamerproject aan.

Montageservice…
Ook dat behoort tot het planningspakket: laat onze MontageService 
al het werk voor je doen. Afhankelĳk van je budget, tĳd en  
vaardigheden kun je bepaalde werkzaamheden ook eventueel  
zelf uitvoeren. Onze Montageservice informeert je tĳdens de  
opmeetafspraak graag over de mogelĳkheden. En met 3 jaar  
garantie op de werkzaamheden van de MontageService kun je 
zorgeloos van je nieuwe badkamer genieten.

De badkamer is klaar,  
wat kunnen we nog meer voor je doen?

Topkwaliteit en deskundig advies

13

Checklist voor een geslaagde badkamer

Wat houdt je project in?  
  Wil je je badkamer volledig renoveren?  
   Of een aantal objecten vervangen, bijvoorbeeld bad eruit,  

douche erin? 
  Complete badkamer    Toilet

Wat is je woonsituatie?  

Bouwjaar: ���������     

Laatste renovatie:  ���������

  Eengezinswoning  
   Appartement 

Verdieping:  ���������
  Koop   Huur  

Heeft de gebruiker van de badkamer bijzondere eisen?

������������������������������������������������� 
 

Wanneer en hoe wil je je project uitvoeren? 
Wanneer wil je van je nieuwe badkamer genieten?  

�������������������������������������������������

Wie moet de badkamer monteren?

  Ik pak het zelf aan  
  Ik heb een klusser 
   Ik laat de professionals van de HORNBACH Montageservice  

aan de slag gaan  

Wat kost een nieuwe badkamer? 

Dat hangt van verschillende factoren af.   
1. Grootte
2. Hoeveelheid (meer) werk
3. Leidingwerk
4. Montagewerkzaamheden  

Wat is je budget?  

€ ��������������������

En dan nu aan de slag.  
Wat bevalt je aan je huidige badkamer en wat wil je behouden,
zoals de indeling?  

������������������������������������������������� 

Wat moet in de nieuwe badkamer beslist veranderen?   

������������������������������������������������� 

Waaraan hecht je veel waarde, bijvoorbeeld eenvoudig onderhoud?    

�������������������������������������������������

Wat moet je nieuwe badkamer je bieden? 

  Wastafel    Bad   Whirlpool       
  Douche     Inloopdouche   Toilet    
  Urinoir   Bidet   Badmeubel   
  Spiegel/spiegelkast   Wasdroger    
  Wasmachine   Accessoires

Verlichting:   
  Plafondspots    Plafondlamp

Ventilatie:    
  Raam    Ventilatiesysteem 

Wand:     
  Tegels       Sierranden    Pleisterwerk 
  Verf    Behang 

Plafond:     
  Pleisterwerk       Verf               Panelen     Schroten  

Vloer:   
  Tegels      Linoleum      PVC   

Overige:   

�������������������������������������������������

Je naam:   

������������������������������������������������

Hoe kunnen we je het beste bereiken?    

������������������������������������������������

Je plant zelf je nieuwe badkamer of je bereid je voor op het adviesgesprek met de verkoopadviseur van HORNBACH? 
Deze checklist helpt je bij je project!

Het budgetvoorstel helpt jou en je HORNBACH 
verkoopadviseur om alle objecten en de 
ruimtelijke planning zo met de techniek te 
combineren, zodat alles past!

Zijn alle vragen beantwoord? Dan kun je nu beginnen. Aan de slag!

Afhankelijk van het bouwjaar kan het 
nodig zijn om de leidingen te vervangen.

Moet een verhuurder toestemming geven?

Bouwkundige omstandigheden kunnen 
de planning beperken (bijv. inloopdouche 
niet altijd uitvoerbaar door de plaats 
voor de afvoer).


