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Elektriciteit in de badkamer en douche 

Het risico op elektrocutie is groot in een badkamer of douche vanwege de 

lage weerstand van het lichaam wanneer het nat of ondergedompeld is. 

Daarom zijn er strikte regels voor de elektrische uitrusting 

van badkamers.  

Het is verboden 

• een elektrische leiding te plaatsen die niet  

bestemd is voor de badkamer 

• schakelaars te plaatsen in de volumes 0 en 1 van 

het schema hiernaast 

• metalen buizen of versterkte kabels te gebruiken 

 

Het is verplicht 

• de kabelgoten en de leidingen enkel horizontaal of verticaal te plaatsen 

en de elektrische leidingen mogen geen enkel metalen element omvatten behalve hun ker-

nen.  

• extra differentieel te plaatsen voor de badkamer, wasmachine, droogkast, dampkap,… met 

een maximale gevoeligheid van 30 mA (∆ln) 

 

Een bijkomende equipotentiaalverbinding, verbindt alle vreemde geleidende delen en de massa’s 

van het elektrisch materieel in volumes 0,1,2,3 en 1bis met uitzondering van de massa’s van het elek-

trisch materieel op zeer lage veiligheidsspanning. 

Bij verhitting van de begane grond moeten de weerstanden bedekt worden met gaas verbonden met 

de equipotentiaalverbinding. 

Volume Geautoriseerd materiaal Bescherming 

0 Enkel de apparatuur die redelijkerwijs nodig is  

 Voeding LS (lage spanning) ≤ 12V AC IP X7  

 Voeding LS ≤ 6 V AC IP XX 

1 Vaste boiler IP X4  

 Voeding LS ≤ 12V AC IP X4 

 Voeding LS ≤ 6 V AC IP XX 

1bis Installatie hydromassage met elektrisch aansluitpunt IP X4 

2 Vaste boiler  IP X4 

 Verlichting (hoogte minimum 1.6 m) IP X4 

 Verwarming en vaste ventilators (klasse II) IP X4 

 Stopcontact via transfo (100W max)  

 Stopcontact onder differentieel (gevoeligheid 10 mA)  

3 Divers elektrisch materiaal  IP X1 

 Voeding LS ≤ 12 V AC IP XX 
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Verlichting in de badkamer en douche 

 

 

 

Een goed verlichte badkamer die je er goed laat uitzien is 

essentieel om de dag te beginnen. 

Hier is wat advies voor een optimale verlichting: 

 

 

• Gebruik lampen met een warme kleur temperatuur 

(2700—3000 K) met een goede CRI (color rendering index). 

Dat oogt mooi en vermeidt problemen in het kleurassortiment.  

 

• U plaatst de lampen best zodat ze niet weerkaatsen in de spiegel. Ideaal is 

om deze boven of naast de spiegel te plaatsen (vooral niet eronder) en een alge-

mene verlichting in het plafond (direct en/of indirect). Men moet schaduwen in 

het gezicht vermijden. 

 

• Zorg voor voldoende verlichting maar best is om niet alles te laten branden 

op hetzelfde moment (of om te dimmen). Het is natuurlijk belangrijk om te zien wat 

we doen maar het is ook leuk om een bad te nemen in weinig licht en niet ver-

blind te worden als men ‘s nachts moet opstaan… 

 

• De muurkleur moet eerder helder en warm zijn om een gevoel van warmte en welbehagen te beko-

men. 

 

Leds?  

Ja, voor chromotherapie, rond het bad, voor de sfeer, maar niet voor de spiegelverlichting omdat hun kleur-

weergave-index en kleurenpalet nog steeds onvoldoende is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij raden u aan om ons te bezoeken aan het begin van uw project zodat wij u kunnen helpen met het vin-

den van de beste verlichtingsoplossingen van het moment met de minste beperkingen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting links en rechts vermijdt  

schaduw 

Met centrale verlichting 

Centrale verlichting direct en indirect 


