
Nis Hoek links Hoek rechts vrijstaand 

Bovenkant & 
voorkant 
afgewerkt 

Bovenkant, 
voorkant 

& rechtse zijde 
afgewerkt 

Bovenkant, 
voorkant 

& linkse zijde 
afgewerkt 

Bovenkant, 
voorkant 

& beide zijden 
afgewerkt 

C 
Noteer de gewenste buitenafmetingen : (in mm) 

 

A: uiteindelijke breedte (incl dikte plaatmateriaal*) 

………………………………………(max 1200mm) 

B: uiteindelijke hoogte (incl dikte plaatmateriaal*) 

………………………………………(max 1200mm) 

C: uiteindelijke diepte (incl dikte plaatmateriaal*) 

…………………………………..……(max 200mm) 

*Dikte platmateriaal =  20mm 

Orderbevestiging n°…………………………………………………. 

Klant………………………………………………………………… 

Maatblad ingevuld door : ………………………………………….. 

 

Voor akkoord: ………………………………………..(handtekening) 

Noteer de gewenste kleur :  

     De kleur van het badkamermeubel zoals meebesteld 

op dezelfde orderbevestiging. 

     De kleur van het badkamermeubel zoals besteld 

op orderbevestiging n°………………………………….. 

     Andere kleur: ………………………………………... 

MAATBLAD TOILETBOX 

Wij raden aan om een toiletbox door te bestellen nadat het toiletsysteem is geplaatst en de muren zijn afgewerkt. (vooral bij een 

nisopstelling) De box wordt meestal afgewerkt in dezelfde afwerking als het meubel. Als er een meubel werd bijbesteld op de 

orderbevestiging zullen wij ervoor zorgen dat de juiste kleur wordt doorgegeven. Als er geen meubel werd bijbesteld, moet de 

gewenste kleur nog opgegeven worden. Een toiletbox wordt altijd op maat gemaakt. De uitsnijdingen voor toevoer & afvoer en 

voor de toiletbevestigingen moeten bij de installatie ter plaatse gebeuren. Kijk bij de opmeting na of de hoeken 90° zijn, de 

wanden loodrecht en de vloer waterpas ! (Indien niet is een schets noodzakelijk, zie achterkant) Dit formulier altijd schriftelijk 

bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax  (03/336 59 85  of   03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be). 

Duid één van de onderstaande situaties aan: (bovenaanzicht) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 



Orderbevestiging n°…………………………………………………. 

Klant………………………………………………………………… 

Maatblad ingevuld door : ………………………………………….. 

 

Voor akkoord: ………………………………………..(handtekening) 

Noteer de gewenste kleur :  

     De kleur van het badkamermeubel zoals meebesteld 

op dezelfde orderbevestiging. 

     De kleur van het badkamermeubel zoals besteld 

op orderbevestiging n°………………………………….. 

     Andere kleur: ………………………………………... 

Opmerking/reden uitzonderlijk maatwerk: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

      Ik wens een opmeting door de fabrikant (mits meerprijs) op dit adres :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Contactnummer:……………………………………………………………..…………………………(tijdens de kantooruren) 

 

 

 

UITZONDERLIJK MAATWERK TOILETBOX 

Een toiletbox die gemonteerd moet worden wanneer de hoeken geen 90° zijn en /of de muren niet loodrecht zijn en/of de vloer 

niet waterpas is, heeft een gedetailleerde schets nodig om perfect te kunnen passen. Wanneer de muren niet loodrecht zijn, 

wordt de box onderaan bv. breder gemaakt dan bovenaan. Noteer dan zeker welke zijde(n) (vloer, linkse muur of rechtse muur) 

wél waterpas of loodrecht zijn. Brengt dit uitzonderlijke maatwerk toch een extra meerprijs mee, zullen wij u hiervan eerst 

verwittigen en uw akkoord hiervoor vragen. Indien u toch een opmeting wenst door de fabrikant (mits meerprijs) kan u dit 

aanvragen met dit maatblad (onderaan). Dit formulier altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax  

(03/336 59 85  of   03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be). 

 

   Schets toiletbox:                

 


