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Voorwaarden voor het aanpassen of vernieuwen van een 

badkamer en toilet.  
 
Inleiding 

U heeft geen toestemming van QuaWonen nodig om uw badkamer of toilet te mogen veranderen of 
vernieuwen. De aanpassingen moeten wel gebeuren volgens onderstaande voorwaarden. Wij 
adviseren u graag bij uw plannen.  
 

Algemeen 
 De aanpassing van een badkamer en toilet moet goed zijn uitgevoerd, gemaakt van 

deugdelijke materialen, voldoen aan geldende eisen en richtlijnen (oa. brandweer, 

gemeente, energiebedrijf), in technisch goede staat verkeren en mag geen gevaar voor u 

en/of omwonenden opleveren. 

 Eventuele installatievoorzieningen moeten voldoen aan geldende normen. 

 Als de werkzaamheden schade veroorzaken, zijn de kosten daarvan voor uw rekening. 

 

Bouwkundige kwaliteit 
Voor het plaatsen of vervangen van onderdelen in uw badkamer of toiletruimte zoals een kraan, 

een ligbad of een douchecabine gelden de volgende eisen en veiligheidsvoorschriften. 

 

Leidingwerk en riolering 

1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van water en elektra. 

Doet u dit wel, dan moet u dit door een erkend installateur laten keuren met afgifte van 

een keuringsrapport. 

2. De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten waterdicht zijn. 

3. De sifon of stankafsluiter moet altijd bereikbaar zijn voor onderhoud. Dat betekent onder 

andere dat u bij een bad een inspectieluik moet maken.  

4. De afvoerleiding van het riool mag u nooit aansluiten op een buis met een kleinere 

diameter. 

5. U moet hittebestendige PVC gebruiken. 

Toiletpot 

6. Gebruik bij voorkeur materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk.  

7. Voor het plaatsen van een 2e toilet in de badkamer heeft u schriftelijke toestemming van 

QuaWonen nodig. 

Fontein/wastafel 

8. Gebruik bij voorkeur materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

9. De hoogte van een fontein of wastafel is 90 tot 95 cm boven de vloer. 

10. De fontein of de wastafel moet zijn voorzien van een bekersifon en de aansluiting op de 

wand of vloer met een rozet. 

11. Bevestig de fontein of de wastafel stevig vast aan de muur met speciaal daarvoor 

bestemde schroeven en pluggen (afhankelijk van materiaal muur). 

12. De wastafel moet zijn voorzien van een stop en overloop. Bij verhuizing moet de badkamer 

minimaal één wastafel hebben. 

Kranen 

13. Het gebruik van stopkranen is aan te raden, want dan kunt u van stromend water gebruik 

blijven maken als u de mengkraan monteert of demonteert. 

14. Gebruik bij voorkeur materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

15. De kraan van het bad moet bij voorkeur in het midden van de lange zijde worden 

geplaatst. 
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Douche 

16. De hoogte van de douche moet bij voorkeur 2.10 meter zijn.  

17. Gebruik bij voorkeur een douche-glijstang. 

18. Gebruik bij voorkeur materiaal met KIWA-keurmerk of CE-keurmerk. 

19. De douchecabine moet waterdicht zijn en afgekit zijn met schimmelwerende siliconenkit. 

20. De deuren van een douchecabine moeten goed open en dicht gaan en de 

bevestigingsmiddelen moeten roestvrij zijn. 

21. Het formaat van de douchebak is minimaal 900 x 900 mm. Een douchebak van staal moet 

geaard zijn. 

22. Een douchegoot moet geaard zijn. 

Bad 

23. Een stalen bad moet geaard zijn. 

24. Als het bad rondom dichtgemaakt is, moet er een inspectieluikje aanwezig zijn. 

25. Het bad moet waterdicht zijn. 

26. Het bad moet waterpas liggen. 

27. U moet de aansluiting van het bad met het tegelwerk afwerken met schimmelwerende 

siliconenkit. 

Tegelwerk 

28. De tegels dienen strak, vlak en waterpas te worden aangebracht. 

29. Uitwendige hoeken en beëindiging van het wandtegelwerk moeten bestaan uit tegels met 

geglazuurde zijde(n) of een hoekprofiel. 

30. De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en dienen vol en voldoende ingewassen te 

worden met speciale voegspecie. Voegen van vloertegels uitvoeren in de kleur grijs. 

31. De hoogte van het tegelwerk in de badkamer is minimaal 2.10 m boven de afgewerkte 

vloer en in het toilet behoort dit minimaal 1.20 m boven de afgewerkte vloer te zijn. 

32. De vloertegels moeten met voldoende afschot naar de afvoerput worden aangebracht 

(3 mm per m). 

33. Bij voorkeur geen anti-slip vloertegels aanbrengen in de toilet. In de badkamer is dit wel 

toegestaan. 

34. De inwendige hoeken en de naad tussen het sanitair en het wandtegelwerk moeten met 

een schimmelwerende siliconenkit (sanitairkit) worden dichtgemaakt. 

35. De volle oppervlakten van de te betegelen gipswanden en andere te betegelen wanden 

moeten van tevoren met een voorstrijklaag volgens de voorschriften van de fabrikant/ 

leverancier worden aangebracht. 

36. De aansluiting tussen vloer en wanden moeten worden afgewerkt met kimband, horizontaal 

rondom en in de douchehoek verticaal tot bovenkant van de eerste rij tegels. 

37. De tegels en voegen mogen niet worden geverfd. 

38. De tegels moeten een KOMO-certificaat hebben. 

39. U bent vrij in de keuze van het tegelformaat. 

40. Het tegelwerk symmetrisch verdelen en stroken bij voorkeur niet kleiner laten zijn dan 

70mm. 

41. Plaatselijke losse tegels zijn niet toegestaan en zullen niet worden geaccepteerd. 

Elektra 

42. Elektra in de badkamer moet bij voorkeur worden aangebracht door een erkend 

installateur. De elektravoorzieningen moeten in ieder geval zijn gekeurd en zijn vastgelegd 

in een keuringsrapport. 

43. De metalen onderdelen moeten worden geaard. 

44. De verlichting moet waterdicht zijn. 

45. De schakelaars moeten zich buiten de douche/badruimte bevinden of minimaal 60 cm van 

de wastafel, douche of bad. 

46. Losse draden of schakelaars in de badkamer en toiletruimte zijn niet toegestaan. 
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Onderhoud 

47. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het sanitair, tegels, kranen en 

dergelijke. Het onderhoud na een verhuizing wordt door QuaWonen op standaard niveau 

uitgevoerd. Als de (luxe) kraan dus kapot is, zal QuaWonen deze vervangen door een 

standaard kraan. 

48. Uitgezonderd is het vervangen van een lig- of zitbad. Het onderhoud en vervanging hiervan 

blijven voor rekening van de bewoner. 

49. U dient een voorraad tegels achterhouden (minimaal 1m2) voor eventuele reparatie door u 

of een toekomstige huurder. 

50. De tegels en de voegen mogen niet geverfd worden. 

 

Verhuurbaarheid 

51. Zorg voor eenheid. 

52. Kies voor niet te opvallende kleuren.  

53. QuaWonen staat toe dat er een bad of douchecabine wordt geplaatst, behalve als het om 

een zogenaamde levensloopgeschikte woning gaat. Bij een levensloopgeschikte woning is 

het tijdelijk toegestaan tot het einde van de huurovereenkomst. U moet dan het bad en 

douchecabine verwijderen en de situatie in goede staat herstellen. QuaWonen kan u 

hierover informeren. 

54. Het aanpassen of vernieuwen van een badkamer en toilet, in opdracht van de bewoner, 

heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de woning. 

55. Als QuaWonen bij een verhuizing vaststelt dat de aanpassingen in de badkamer en toilet 

gedaan zijn volgens de voorwaarden, eventuele schriftelijke afspraken en ook in technisch 

goede staat verkeren, mag u de aanpassingen laten zitten. Is dit niet het geval, dan moet 

u de situatie in goede staat (laten) brengen. 

56. Bij verhuizing ontvangt u geen vergoeding voor de aanpassingen als u deze mag laten 

zitten. 

 

Tip 

57. Leg de werkzaamheden en details vast met digitale foto’s. Bij de verhuizing kunt u deze 

foto’s gebruiken om duidelijk te maken dat de voorzieningen zijn aangebracht volgens onze 

voorwaarden. 

58. Leveranciers van sanitair kunnen u adviseren over de hoogte, de breedte en de indeling. 


