
46 woningen
Thuis in 
Veenendaal

Plieger Sanitair Kiezer, het online platform voor jouw sanitair!



Plieger Sanitair Kiezer

De opdrachtgevers kiezen 
volledige onafhankelijk voor 

Plieger

Kopers ontvangen de 
inlogcode van hun 
bouwnummer op 

Plieger Sanitair Kiezer

De kopers maken een keuze uit een 
aantal standaard indelingen van hun 

toilet of badkamer en de bijbeho-
rende artikelen. Zij hebben direct 

inzicht in de meerkosten.

Via Plieger Sanitair kiezer 
ontvangt Plieger de o�erte van 

de woning  ter beoordeling.

De aannemer en installateur ontvan-
gen wekelijks een statusoverzicht en 
kunnen d.m.v. hun inlogcode van de 

definiteve o�erte(s) de o�erte(s), 
maatvoeringstekeningen en monta-

geoverzichtslijst(en) downloaden. 

Plieger stuurt de 
opdrachtgevers de 

bestellijst met de beno-
digde artikelen per 

bouwnummer.

Na beoordeling van Plieger ontvangt 
de bewoner een mail dat de o�erte 
ter beoordeling bewoner klaar staat 

om de o�erte definitief te maken

Plieger bereidt het project 
voor in de Plieger Sanitair 

Kiezer

De kopers beginnen 
met het samenstellen 
van het sanitair van 

hun woning

Voorbereiding

Uitvoering en oplevering

De aannemer krijgt de 
afrekenlijst en bevestigt 

de afspraken met de 
koper en de andere 

samenwerkingspartijen.

De kopers ontvangen de 
sleutel van hun nieuwe
huis en kunnen gaan 

genieten van hun nieuwe
badkamer en toilet.

Koper aan zet

Plieger wenst je veel geluk en plezier met jouw 
nieuwe woning en als kers op de taart mag er een 
nieuwe badkamer en toilet uitgekozen worden.
Wat gaat het worden? Het nieuwste sanitair 
volgens de laatste trends en de laatste techni-
sche snufj es? Of juist een klassieke badkamer en 
toilet waarbij alle producten in dezelfde stijl zijn 
gebracht? Je gaat in ieder geval een spannende 
tijd tegemoet.

Voor jouw nieuwbouwwoning stel je via de online 
Plieger Sanitair Kiezer jouw nieuwe badkamer en 
toilet heel eenvoudig samen.

Hoe het werkt
• Je logt in en je komt in je eigen account 

terecht waar de basisopstelling van de badka-
mer en toilet en de varianten van jouw woning 
staan. De basisopstelling kan natuurlijk ge-
personaliseerd worden aan de hand van jouw 
voorkeuren. Binnen het assortiment dat voor je 
aangegeven is, kunnen alle onderdelen (behal-
ve het installatiemateriaal) gewijzigd worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een thermostaatkraan 
in plaats van een normale douchekraan, bre-
dere of uitgebreidere meubels, een hangend 
toilet in plaats van een staand model, extra 
douche-opties, een strakker of luxer bad, het 
kan allemaal.

• Je kunt kiezen uit alle merken die Plieger kan 
leveren en de Plieger eigen en exclusieve mer-
ken, maar uiteindelijk gaat het om wat jij wel of 

niet leuk vindt, of waar je bereid bent om extra 
te investeren.

• Om een look and feel te krijgen bij de pro-
ducten, bieden we je de mogelijkheid aan om 
bij alle 19 showrooms van Plieger het assorti-
ment te bekijken. Gelieve er wel rekening mee 
houden dat er geen adviseurs beschikbaar 
zijn om je bij de hand te nemen. Je bent van 
harte welkom om op eigen gelegenheid in de 
showrooms rond te wandelen en inspiratie op 
te doen.

• Het eventuele meerwerk brengen wij direct 
en inzichtelijk in kaart. Het overzicht met            
totale meerkosten inclusief verrekening van 
het standaard sanitair wordt na iedere aanpas-
sing meteen door het systeem aangepast en 
getoond, zodat je altijd ziet wat het totaalbud-
get is. Ook de onzichtbare onderdelen (bij-
voorbeeld montagemateriaal in een muur) zijn 
onderdeel van het kostenoverzicht.

• Je hebt ook de mogelijkheid om een afspraak 
te maken met je contactpersoon van het pro-
ject. De adviseur zal je dan bij de hand nemen 
door middel van een adviesgesprek. Tijdens 
zo’n adviesgesprek zal de adviseur samen 
met jou alle gewenste artikelen bespreken 
en je badkamer compleet opnieuw designen 
conform je eigen wensen en ideeën. Voor een 
adviesgesprek vraagt Plieger € 250. Deze zal 
berekend worden in uw off erte.

Gefeliciteerd met je nieuwe woning!



• Bovendien zorgt Plieger met haar kennis en 
ervaring, en die van de betrokken partijen 
ervoor dat er geen keuzes worden gemaakt, 
die bouwtechnisch of door gebrek aan ruimte 
niet mogelijk zijn. Om zeker te zijn dat al jouw 
wensen goed geïnstalleerd kunnen worden, 
checken wij iedere opdrachtbevestiging voor-
dat deze wordt verstuurd. En we vragen je na 
deze controle om de off erte defi nitief akkoord 
te geven

Mocht je vragen hebben of twijfelen over be-
paalde keuzes, dan kun je altijd contact met ons 
opnemen tijdens kantooruren.

Dit doe je door een mail te sturen naar 
zaltbommel@pliegersanitairkiezer.nl of gebruik te 
maken van het online contacformulier. 
Wil je graag dat een medewerker je telefonisch te 
woord staat, dan kun je dit in je bericht aangeven.
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Bekijk op Youtube hoe eenvoudig 
Plieger Sanitair Kiezer werkt!



Villeroy & Boch O.novo closetzi� ing m. 
deksel
wit | 9M396101 | artikel 0124181

Wisa XS Bedieningspaneel toilet mech. 
bedieningsplaat Argos DF
16x16cm | kunststof | wit | 8050414601 | 
artikel 0704409

Villeroy & Boch O.novo wandcloset 
diepspoel
wit | 56601001 | artikel 0124124

Wisa XS Voorwandsysteem / 
inbouwelement WC-element 
frontbediend
H118 t/m 138cm | 3/6 liter max. 7.5 liter | 
8050452701 | artikel 0704408

Toiletruimte
Toiletcombinatie



Hansgrohe Logis toiletkraan z. waste
chroom | 71120000 | artikel 0605653

Villeroy & Boch O.novo Compact 
fontein m. overloop m. 1 kraangat 
rechts
36x27.5cm | wit | 53603801 | artikel 
0124012

Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets plugbekersifon z. muurbuis
5/4” | m. rozet m. stop | chroom | 102555 
| artikel 0500135

Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets vloerbuis 90° lange bocht v. 
bekersifon z. rozet
32x220x680mm | z. stootrand t.b.v. 
bekersifons | chroom | 102654 | artikel 
0500496

Toiletruimte
Fonteincombinatie



Villeroy & Boch O.novo wastafel
60x49cm | m. overloop m. 1 kraangat | wit 
| 51606001 | artikel 0124126

Hansgrohe Logis 1-gats wastafelkraan 
70 z. waste
chroom | 71071000 | artikel 0605639

Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets bekersifon z. muurbuis
5/4”x32mm | m. rozet | chroom | 106164 | 
artikel 0500569

Plieger spiegel rechthoekig 5mm
40x57cm | artikel 0800082

Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets vloerbuis 90° lange bocht v. 
bekersifon z. rozet
32x220x680mm | z. stootrand t.b.v. 
bekersifons | chroom | 102654 | artikel 
0500496

Badkamer
Wastafelcombinatie



Dyka PP buitenpot m. speciedeksel 
voor D10/15
m. zijuitloop | 20035707 | artikel 
2300015

Dyka vloerput ABS vloerput m. ABS 
opzetstuk m. RVS rooster m. zijuitl. 
Ø50mm verstelbaar
150x150mm | m. PPC reukafsluiter, 
reukslot 50mm

Hansgrohe Crome� a 
douchecombinatie: m. Ecostat 1001 CL 
douchekraan therm. m. glijstangset
65cm | m. Cromett a Vario handdouche | 
chroom/wit | 27812400 | artikel 0650599

Badkamer
Douchecombinatie 



Raminex RAM beluchterkraan chroom 
m. keerklep
1/2”x3/4”bu | m. knop zwart, kiwa | 11001 
| artikel 8915164

McAlpine wasmachine afvoerset PP 
(S-sifon) m. komo keur
40x40mm klem | 65l/min. | wit | 
0052950 | artikel 0520683

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet 
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend 
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom | 
049170695 | artikel 0440310

Diversen
Wasmachinecombinatie / gootsteencombinatie
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