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Heerlijk opfrissen in een nieuwe badkamer? 

Je wilt graag een nieuwe badkamer en Area is hier dan ook blij mee. Dit omdat een prettige 

woonomgeving centraal staat bij ons. Hier valt ook een nieuwe badkamer onder. In deze flyer 

wordt stapsgewijs informatie gegeven over hoe het aanvragen van een nieuwe badkamer of 

toilet in zijn werk gaat.

 
Stap 1: Leeftijd badkamer bepalen 

Wanneer de badkamer 30 jaar oud is kom je 

in aanmerking voor een nieuwe badkamer.  

Om erachter te komen wat de precieze 

leeftijd van jouw badkamer is, kan je contact 

opnemen met Area. 

 

Stap 2: de aannemer komt bij je 

thuis 

Je wilt de stappen naar een nieuwe 

badkamer voortzetten. Laat het Area weten! 

Wij zorgen ervoor dat de aannemer bij jou 

thuis komt en vooraf krijg je alle informatie 

digitaal toegestuurd. De aannemer gaat 

contact met je opnemen om een afspraak te 

maken. 

 

Advies 

Tijdens zijn bezoek aan jouw woning geeft 

de aannemer inzicht in welke mogelijkheden 

er zijn in jouw situatie en hij meet de huidige 

badkamer in. Hij maakt, bij zijn bezoek, een 

tekening van de huidige badkamer en 

bespreekt samen met jou wat er allemaal 

moet gebeuren.  

 

Als er overeenstemming is en je geeft 

akkoord op de plannen wordt de nieuwe 

badkamer besteld. 

 

 

Stap 3: Keuzemogelijkheden 

Om jouw nieuwe badkamer te laten 

aansluiten bij jouw smaak en woning, mag je 

een aantal keuzes maken.  

Standaard keuzemogelijkheden 

De aannemer vraagt je ook welk 

keuzepakket van de tegels je wilt.  

Wordt het toilet ook vervangen? Dan heb je 

ook keuze uit de hoogte van de toiletpot. 

 

Deze opties lees je terug in onze 

badkamerflyer. 

 

Stap 4: de nieuwe badkamer  

Van onze aannemer ontvang je alle 

informatie over de uitvoering zoals de 

planning, de mate van overlast van de 

werkzaamheden, wie de contactpersoon is, 

etc.  

De werkzaamheden aan jouw badkamer 

duren ongeveer 10 werkdagen.  

Als het toilet ook wordt aangepakt dan duren 

de werkzaamheden in totaal circa 13 

werkdagen. 

 

Het is echter ook belangrijk om er voor te 

zorgen dat de badkamer voor de verbouwing 

is leeggehaald. Denk hierbij ook aan het 

verwijderen van zelf aangebrachte 

voorzieningen, zoals een douchescherm of 

wastafelmeubel. 

  

De verbouwing  

Het moment is aangebroken, de nieuwe 

badkamer en/of toilet wordt geplaatst. 

Allereerst wordt, bij het plaatsen van een 

compleet nieuwe badkamer, de bestaande 

badkamer gesloopt en vervangen we 

leidingen.  

Door het hak- en breekwerk ontstaat stof- 

en geluidshinder. We schermen daarom de 

badkamer af met een stofscherm. Ook 

looproutes kunnen we afdekken.  

Door de aanpassingen wordt de vloer van de 

badkamer opgehoogd. Hierdoor is de stap 

vanuit de overloop naar de badkamer hoger.  

 

De oplevering  

Tijdens de oplevering van de nieuwe 

badkamer, controleert de aannemer of alle 

werkzaamheden netjes en volgens de 

afspraken zijn uitgevoerd. Je vult vervolgens 

een opleverformulier in die eveneens door de 

aannemer is ondertekend. Als er punten zijn 

die nog niet aan de badkamer in orde zijn, 

noteren we deze en lossen we deze op korte 

termijn op.  
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Meer weten?  

Als je nog vragen hebt met betrekking tot 

deze flyer, neem dan gerust contact op via 

info@areawonen.nl of via ons 

telefoonnummer: 0413-388 044. De 

bewonersadviseurs staan je graag te woord. 

 

Area vervangt géén badkamer als blijkt dat 

er een deurwaarderszaak loopt over de 

huurbetaling 


