
Over Gévier
Gévier is een familiebedrijf met jarenlange ervaring in de realisatie van badkamers en toiletruimtes in nieuwbouwwoningen.  

Wij zijn gewend om nauw samen te werken met aannemers, projectontwikkelaars en installateurs.  Deze samenwerking 

zorgt voor korte lijnen en voorkomt eindeloos overleg. Met slechts één aanspreekpunt worden zaken probleemloos en snel 

geregeld.

Je bent van harte welkom in één van onze showrooms. Onze adviseurs nemen alle tijd om jouw wensen en de mogelijk

heden te bespreken. Zij helpen je jouw ideale badkamer en toiletruimte te creëren binnen het door jou bepaalde budget. 

Aannemer
De aannemer is eindverantwoordelijk voor de oplevering van jouw woning en 

verzorgt het bouwkundige meerwerk in o.a. de badkamer en toiletruimte. 

De aannemer verzorgt de facturatie van de gehele woning (dus ook van 

de badkamer en toiletruimte).

Projectontwikkelaar
De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 

woningbouwproject, waarvan de standaard badkamer en toiletruimte een 

onderdeel zijn.

Kopersbegeleider
De kopersbegeleider is het aanspreekpunt voor jou als koper van een nieuwe 

woning. Hij of zij weet wat de mogelijkheden zijn binnen het project en stemt 

jouw wensen en vragen af met de betrokken partijen. Ook bij problemen na 

oplevering is de kopersbegeleider het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zorgt voor 

een spoedige afhandeling.

Installateur
De installateur zorgt onder andere voor de installatie en montage van de 

badkamer en toiletruimte. 

Tegelshowroom
De aangewezen tegelshowroom zorgt voor passende tegels in de badkamer 

en toiletruimte. Je dient hiervoor een aparte afspraak te maken met de 

tegelshowroom. Wij zorgen ervoor dat de indeling en de door jou gekozen 

materialen bij deze partij bekend zijn.

Gévier werkt samen met

Jouw huis verdient een
mooie badkamer.

Checklist
Gebruik deze checklist om goed voorbereid te zijn op het bezoek aan onze showroom. 

Wij nemen contact met je op voor het inplannen van een afspraak, zodra alle noodzakelijke 

en relevante gegevens bij ons bekend zijn.

❏ Ik weet hoe ik mijn badkamer het liefst wil indelen

❏  Ik heb de indelingsmogelijkheden gecheckt 

 bij de kopersbegeleider

❏  Ik heb mijn voorkeuren bepaald op het gebied van 

 merk sanitair, kleurstellingen en/of stijlen

❏ Ik heb mijn budget voor de badkamer 

 en toiletruimte bepaald

❏ ...........................................................................

Tip! Heb je wijzigingen gedaan via de kopersbegeleider die betrekking hebben op de indeling, 

grootte of positie van de badkamer? Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.

Showroom Drachten

De Bolder 79

9206 AP Drachten

T 0512  54 13 11

showroom@gevier.nl

Openingstijden

Maandag gesloten               

Dinsdag t/m vrijdag 09.00  17.30 uur

Donderdag koopavond 19.00  21.00 uur

Zaterdag 09.30  16.00 uur

Showroom Bunnik

Rumpsterweg 8b

3981 AK Bunnik

T 030  657 12 99

showroom@gevier.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.30  17.30 uur

Donderdag koopavond 19.00  21.00 uur

Zaterdag 10.00  17.00 uur



Casco oplevering, standaard 
badkamer of jouw ideale badkamer

Bij casco oplevering wordt de badkamerruimte ‘kaal’, zonder 

sanitair, vloer- en wandtegels opgeleverd. Een installateur zal 

na oplevering de badkamer en toiletruimte moeten 

installeren. In dit geval moet je alles zelf regelen en gelden  

er gelimiteerde Woningborg-garanties.

Heb je gekozen voor de standaard badkamer en toiletruimte, 

dan vind je de specificaties in de technische omschrijving 

van de woning. Het standaard sanitair is zonder afspraak  

te bekijken in één van onze showrooms. 

Wil je zelf bepalen hoe jouw badkamer en toiletruimte 

worden ingericht en wil je met minimale inspanning  

jouw sanitaire ruimtes professioneel gerealiseerd zien?  

Gévier vervult al jouw wensen.

De keuze voor een nieuwe woning is ingrijpend en spannend. Tenslotte komt er heel wat 

kijken bij de inrichting van een nieuwbouwhuis. Er zullen dus nog heel wat knopen 

doorgehakt moeten worden voor je van jouw nieuwe huis een echt thuis hebt gemaakt.

Gévier helpt je graag bij het realiseren van jouw nieuwe badkamer en toiletruimte.  

In deze brochure lees je alles over het gemak en de voordelen van onze dienstverlening.  

De combinatie van onze vakkennis, de ervaring op het vlak van nieuwbouwwoningen  

en het aanbod aan topkwaliteit sanitair maakt van deze uitdagende klus een feestje.  

Jij hakt de knoop door, wij doen de rest!

Van harte gefeliciteerd  
met je nieuwe woning!

In slechts drie stappen alles 
geregeld én op elkaar afgestemd

Een nieuwe badkamer en toiletruimte inrichten doe je niet 

elke dag. Het optimaal benutten van de ruimte en de 

aanschaf van het juiste sanitair vragen echter veel tijd en 

energie. Omdat je slechts één keer de kans krijgt dit goed 

aan te pakken, veroorzaakt deze klus bovendien de nodige 

stress. Relax!

Bij Gévier heb je in slechts drie stappen de bad- en 

toiletruimte geheel naar wens gerealiseerd:

Stap 1: Voorbereiding
Wij maken een afspraak met je nadat alle noodzakelijke en 

relevante gegevens bekend zijn.

Stap 2: Afspraak en offerte
Tijdens onze afspraak bepalen we samen de ideale indeling 

en maak je een keuze uit ons grote aanbod aan sanitair.  

Het resultaat vertalen wij in een complete en gespecifi ceerde 

offerte.

Stap 3: Coördinatie, oplevering en betaling
Gévier coördineert vervolgens de realisatie. Wij zorgen ervoor 

dat het gekozen sanitair wordt geleverd. De instal lateur 

bouwt volgens onze instructie jouw badkamer en toiletruimte 

vóór oplevering van je nieuwe woning.  Belangrijk om te 

weten: de betaling van de badkamer en toiletruimte verloopt 

via de totaalfactuur van de aannemer.

Stap 1: Voorbereiding

Onze voorbereiding
Een goed begin is het halve werk. Voorafgaand aan jouw 

bezoek aan onze showroom zorgen we ervoor dat we op 

de hoogte zijn van de gemaakte afspraken tussen de 

projectontwikkelaar, aannemer en installateur. Zodra we 

over alle benodigde gegevens beschikken, plannen wij in 

overleg met jou een afspraak in. Deze afspraak vindt 

plaats in één van onze showrooms. 

Laat je vooraf inspireren
Wordt het een badkamer met inloopdouche, dubbele 

wastafel of een douche wc? Heb je de  voorkeur voor een 

bepaald merk sanitair? Heb je al een kleurstelling 

gekozen en over de indeling nagedacht? Als je goed bent 

voorbereid, dan wordt de samenstelling van jouw nieuwe 

badkamer een mooie beleving.

Tip! Laat je door de kopersbegeleider informeren over de 

mogelijkheden voor het aanpassen van de indeling, 

grootte en/of positie van de badkamer. Heb je wijzigingen 

gedaan? Geef dit dan ook aan bij het maken van de 

afspraak in onze showroom.

Stap 2: Afspraak en offerte

Indeling van de badkamer en toiletruimte 
Tijdens de afspraak met onze adviseur gaan we de 

ruimtes indelen en samenstellen. In het 

3Dtekenprogramma geven we je direct een beeld van 

hoe jouw badkamer en toiletruimte eruit komt te zien. 

• De standaard indeling, ontwikkeld door architect en 

projectontwikkelaar, is het uitgangspunt voor het 

ontwerp.

• Onze adviseur kent de mogelijkheden en beperkingen 

van de ruimtes en zal je helpen overwogen beslissingen 

te nemen.

• Wil je van het geselecteerde sanitair van de standaard 

badkamer en toiletruimte afwijken, dan tonen we je een 

uitgebreide selectie van onze Amerk fabrikanten voor 

een verrassend resultaat.

Direct een offerte
Ons streven is om je na afloop van het bezoek een 

complete offerte inclusief installatie en bouwkundige 

kosten mee te geven. Zo heb je alle tijd om alles nog eens 

rustig thuis na te lezen. Bij bijzonderheden gaan we eerst 

in overleg met de betrokken partijen voordat we de 

offerte opstellen.

Ben je akkoord? Dan dient de definitief getekende 

offerte inclusief tekeningen voor de sluitingsdatum aan 

ons te worden geretourneerd. Tot die datum kunnen 

wijzigingen worden aangebracht. Informeer bij je 

kopersbegeleider wat de sluitingsdatum is voor jouw 

woning.

Met het tekenen van de offerte komen wij ook samen 

overeen dat de inrichting van de badkamer en 

toiletruimte bij oplevering van jouw woning is gerealiseerd 

en direct in gebruik kan worden genomen.

Stap 3:  Coördinatie, 
oplevering en betaling

Coördinatie en oplevering
Na ontvangst van de definitieve offerte maken wij de 

ontwerptekeningen en instrueren de verschillende 

partijen: 

•  De aannemer verwerkt deze informatie in de 

meerwerklijst van jouw woning. 

•  Gévier zorgt ervoor dat de producten op het juiste 

moment klaar staan bij de woning. 

• De installateur is verantwoordelijk voor de oplevering 

van de badkamer en toiletruimte. Hij werkt aan de hand 

van de door ons aangedragen ontwerptekeningen. 

Op deze manier kun je bij oplevering van je woning 

zorgeloos genieten van je nieuwe badkamer en 

toiletruimte.

De betaling
Omdat de badkamer en toiletruimte worden 

meegenomen in de meerwerklijst van de woning, verloopt 

de betaling via de aannemer.  Dit zorgt ervoor dat je één 

totaalfactuur voor de gehele woning ontvangt.


