
Betuwe Sanitair 
Specialisten op het gebied van badkamers, tegels, en centrale verwarming 

Badkamer maten Vierkant of rechthoek. (schuine kap mogelijk) 

Alle maten graag in meters opgeven. Volg de stappen stapsgewijs op.  

1. Boven aanzicht badkamer. Streep de lijnen aan voor uw type badkamer en zet de maten in de tabel bij het 

bijpassende letter. Bij deze tekening hoeft geen rekening gehouden te worden met koofjes of kokers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Teken in figuur 1 de plaats van de deur hoe deze open draait en vul in de tabel de volgende maten in: 

Deur breedte(incl. kozijn)= C           Deur hoogte(incl. kozijn)= D              Kozijn afstand tot de zijwand= E 

 

3. Als u ramen heeft op een rechte muur teken deze in figuur 1 en vul de onderstaande waarde in de tabel in: 

Breedte raam(incl. kozijn)= F     Hoogte raam(incl. kozijn)= G     Hoogte van de vloer tot het kozijn= H  

Bij meerdere ramen kunt u deze opgeven met de bovenstaande gegevens er bij.   

 

4. Kokers en muren. Schets in figuur 1 de positie en zet de maten in de tekening er bij; Hoogte, breedte, lengte 

en afstand vanaf de dichtstbijzijnde zij muur.  

 

5. Bij een schuine kap teken de maten van de desbetreffende lengte muur volgens figuur 2 in de tabel.  

 

6. Vink de volgende opties aan als deze van toepassing zijn op uw badkamer. 

Bouwen 

 Laten bouwen 

 Laten slopen 

 Plafond bouwen 

 Nieuwe afzuiging 

 Vloerverwarming 

 Verlichting plaatsen 

                             Extra gegevens 

lijn Lengte [meter] 

A  

B  

Kamer 
hoogte 

 

C deur breedte  

D deur hoogte  

E deur zijkant  

F raam breedte  

G raam hoogte  

H raam onder  

I boswering  

J   

A 

B 

Figuur 1 Bovenaanzicht 

Figuur 2 Schuine kap 

Indeling 
 Toilet 

 Bad 

 Wastafelmeubel 

 Wasmachine/droger 

 Regen douche 

 Inloop douche 

Naam/achternaam: ______________________________________________________________ 

Adres en plaats: ______________________________________________________________ 

Telefoon of 06: ______________________________________________________________ 

E-mail adres: ______________________________________________________________ 

 


