
 

Hoe kun je besparen op je 
badkamerrenovatie?  

 

 

Wil je meer tijd doorbrengen in je badkamer maar kun je er 
momenteel niet volop van genieten? Tijd voor een 
badkamerrenovatie! Een perfect uitgeruste badkamer bezorgt je 
dat extra gelukzaligheidsgevoel dat je zoekt als je je even wilt 
afsluiten van al de rest. Maar een totale 
badkamerrenovatie betekent vaak een grote investering. Ontdek 
hoe het goedkoper kan aan de hand van onze tips en met de hulp 
van de juiste aannemer.  
 

   

 
 

   



Weet wat je wil en bespaar 

Voor de aannemer is het handig als de klant reeds een goed idee heeft 
van wat hij juist wil. Dit bespaart hem heel wat tijd in de ontwerpfase en de 
werkuren. Een eigen ontwerper en een showroom maakt vaak deel uit van 
de overheadkosten van een bedrijf. Die worden doorgerekend naar de 
klant. Kleinere bedrijven werken met showrooms van hun leveranciers. 
Deze leveranciers hebben zo’n grote dekking dat er bijna altijd een 
showroom te vinden is in je buurt. Daarbovenop kan je erop rekenen dat 
er steeds de nieuwste trends te bezichtigen zijn. De overheadkost van 
zo’n aannemer is dus lager.  
  
Tip: Meet de ruimte volledig en gedetailleerd op en teken de badkamer 
zoals ze is (AS-IS) en hoe je wilt dat ze gaat worden (TO-BE). Laat je 
bijstaan door een specialist ter zake en ontdek hoe je dit het best aanpakt. 
 
Een specialist heeft veel ervaring met ruimtelijke mogelijkheden en let op 
details zoals:  

• indirecte verlichting in een nis, achter een spiegel of bad; 
• een stijlwand die voor extra mogelijkheden zorgt; 



• het inwerken van bestaand meubilair die je reeds in bezit hebt 
zodat het lijkt op maatmeubilair; 

• het creëren van een zitbank of zitkussen op een vrije vensterbank; 
• het afstemmen van de kleuren van radiatoren op het nieuwe 

kleurenpallet; 
• spelen met de afmetingen van de tegels.  

Deze specialist zal je ook onmiddellijk kunnen verstellen welke impact 
bepaalde details zullen hebben op je budget. 

 

Contacteer een Sani-Plan specialist  

 

  

Gebruik een badkamertool 
Vaak beschikken aannemers over handige online tools die je in staat 
stellen zelf een 3D-ontwerp te maken. Je krijgt onmiddellijk een goed 
beeld van hoe jouw droombadkamer eruit kan zien. Denk hierbij aan:  

• Verlichting en elektriciteit  
o Waar komt mijn badkamermeubel en hoe wil ik de 

verlichting? 
o Waar wil ik stopcontacten? 
o Waar wil ik verwarming? Wil ik een handdoekradiator? 



• Verluchting  
o Is de badkamer voldoende verlucht? 

• Bekleding van de muren en vloer  
o Betegelen we de ganse badkamer of werken we 

gedeeltelijk? 
o Welke muur- of vloerbekleding zie ik graag? 

 

Neem contact op voor een gratis offerte  

 

  

Bezoek een showroom 

Vaak heeft de klant bij het langskomen van een verkoper, nog geen idee 
van de sanitaire toestellen die hij wenst. Daarom is het aangewezen om 
reeds langs te gaan in de showroom en te ontdekken welke artikelen jou 
aanspreken. In eigen showrooms of showrooms van leveranciers kan je 
rekenen op een professionele begeleiding. Bij de ontwerpfase kan de 
aannemer jou reeds vertellen of er al dan wel of niet beperkingen zijn bij 
de uitvoering. 
 
 



Doe zelf de afbraakwerken 

Afbraakwerken zijn tijdrovend en brengen vooral veel afval met zich mee. 
Als klant hecht je er veel belang aan dat de werken netjes uitgevoerd 
worden en dat er weinig beschadigingen gebeuren. Doe daarom de grote 
afbraakwerken zelf, zo kan je zelf bescherming aanbrengen in je woning 
en eventuele schade beperken. Daarbovenop kan je afval afvoeren naar 
het containerpark. Het wegbrengen van afval is meestal gratis en vrienden 
of buren kunnen je eventueel bijstaan. Ettelijke werkuren voor opruimen 
en wegvoeren zitten verscholen in offertes van totale 
badkamerrenovaties. Hier kan je dus echt veel besparen. 
  
Het afkoppelen van afvoeren en kraanwerk laat je best uitvoeren door een 
aannemer met ervaring. Over de jaren heen zijn er veel verschillende 
materialen gebruikt. Je betrekt hier best iemand met expertise bij. Hierbij 
gaat ook het afkoppelen van het water en eventueel gekoppelde 
toestellen gepaard.  

 

Neem contact op voor een gratis offerte  

 

  

 

Behoud de bestaande indeling 

Dit is de tweede grote sleutel voor het drukken van het budget! Als alles 
op dezelfde plaats blijft, en gewoon vernieuwd wordt, hoeven we vaak 
minder uit te breken en minder op te bouwen. Dit scheelt een pak in het 
budget. M.a.w. als de leidingen nog oké zijn, kunnen we de bestaande 
leidingen opnieuw gebruiken en hoeven we niet per se de ganse 
onderstructuur eruit te gooien. Let wel, advies van een vakman is hierbij 
aangewezen. 
 

Kies slim je sanitaire toestellen en meubilair 

Bij het kiezen van de sanitaire toestellen, is het aangewezen om met een 
vooropgesteld budget te werken. Badkamermeubilair is duur. Je verliest al 
snel het budget uit het oog in de prachtige showrooms, daarom is een 
vooropgesteld budget zeker een must! 
  
Vergeet echter niet dat garanties ook belangrijk zijn. Het is geen goed 
idee om online uw sanitaire toestellen aan te kopen als je ze zelf niet kan 
plaatsen. Een sanitaire aannemer heeft een bepaalde marge op de 



toestellen, maar garandeert dan ook een bepaalde service. Bij schade of 
problemen kan hij terecht bij zijn leverancier en kan hij dit voor jou in orde 
brengen en terugplaatsen. Hier komt heel wat bij kijken en gun je 
aannemer die marge. Er zitten heel wat verborgen werkuren verscholen in 
die marge die je achteraf veel geld kunnen besparen. Hier kan je dus 
beter niet op besparen. 
 
Het juiste bedrijfsbeleid  
Vele gerenommeerde badkamer renovatiebedrijven dulden niet dat de 
klant mee helpt in het verhaal. Vaak kan de gemiddelde klant ook niet 
terecht bij hen onder de 15.000 euro voor een totale badkamerrenovatie. 
Kleinere aannemers hebben hier vaak geen problemen mee. Goede 
afspraken maken goede vrienden. Je kan besparen, en de aannemer kan 
zich verder focussen op zijn corebusiness. Daarbovenop stelt het deze 
aannemers in staat om sneller door te gaan naar het volgende project in 
hun drukke agenda want vele handen maken lichter werk. 

 

Neem contact op voor een gratis offerte  

 

  

 

Claim je 10% korting op sanitaire toestellen 

 
Om onze woorden kracht bij te zetten kun je profiteren van een korting 
van 10% op alle sanitaire toestellen bij een bestelling van een volledige 
badkamerrenovatie bij Sani-Plan. 
 
Vul zo snel mogelijk je gratis offerte-aanvraag in en ontdek dat 
badkamerrenovaties ook goedkoper kunnen zonder aan kwaliteit te 
moeten inleveren! 

 

Vraag je gratis offerte aan  

 

  

 
 
 
 
 



Profiteer van premies  

• Renovatiepremie: Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse 
overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud 
willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot 
woning. Badkamerrenovaties behoren ook tot één van de 
categorieën. Afhankelijk van je inkomen kan de premie oplopen tot 
een paar duizend euro! Kom er meer over te weten. 

• Totaalrenovatiepremie: Wie investeert in 3 of meer 
energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor 
de Totaalrenovatiebonus. Als je minstens 3 premies van 
netbeheerder Fluvius aanvraagt (of minstens 2 premies combineert 
met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan 
alle voorwaarden voldoet, dan krijg je bovenop die premies nog 
een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen 
je combineert, hoe hoger de bonus. Kom er meer over te weten. 
  

• Vervang je oude gasketel en bespaar 500 euro. Vervang je een 
oude gasketel door een nieuwe condensatieketel? Dan kan je 
dankzij de nieuwe vervangpremie van Gas.be tot 500 euro 
terugverdienen als de oude ketel vóór 2000 geïnstalleerd is. Lees 
er meer over. 

 

Contacteer een Sani-Plan specialist  

 

  

 

 

 


