
Woord vooraf

Om welke reden bezoeken jouw gasten je toilet? Voelen ze plotseling een 
enorme drang om aan toiletpapierorigami te doen? Of hebben ze hoge 
nood aan toiletyoga? Of komen ze gewoon voor… tja… je weet wel. 
Laat in dit boek al je toiletgasten de reden van hun sanitaire stop noteren. 
Daarnaast kunnen ze hun waardering voor jouw wc uitdrukken in de  
vorm van een heus toiletrapport. Bovendien is er voor elke gast plaats om 
heel wat relevante en minder relevante informatie met je te delen: is hij 
een vouwer of een propper, wat vindt hij leuk aan je toilet, enzovoort.
Voortaan geen puzzelboek meer bovenop de stapel wc-lectuur, maar wel 
een origineel gastenboek! Niet alleen erg leuk voor jezelf, maar ook voor 
elke andere gast die op jouw porseleinen troon belandt.
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Naam bezoeker:

Reden van je bezoek: 
 Euh? Wat denk je?

 Even tijd voor mezelf…

 Ik moest dringend mijn sociale media checken.

Andere activiteiten tijdens je bezoek:
 Wandtegels tellen

 Tijdschrift lezen

 Verjaardagskalender bestuderen   (      Hé, ik sta er ook bij!        Verdorie, waar sta ik?)

WC-papiergebruik:

 Ik ben een vouwer.        Ik ben een propper.

Wat je leuk vindt aan dit toilet:

Wat je minder leuk vindt aan dit toilet:

Datum bezoek:

.........  / .........  / ......... ..........u ..........min ..........sec

Ik heb ............. velletjes gebruikt.

Duur bezoek: 
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Toiletrapport

HYGIËNE:

FRISHEID:

GEUR:

COMFORT:

TEMPERATUUR:

TOILETPAPIER:

LECTUUR:

PRIVACY:

ALGEMEEN:

Omcirkel het aantal rolletjes dat jouw waardering weergeeft: 
1 rolletje is slecht, 2 rolletjes is matig, 3 rolletjes is voldoende, 
4 rolletjes is goed, 5 rolletjes is uitstekend.

Duur bezoek: 

Jouw boodschap aan de eigenaar van dit toilet:
(Je geschreven boodschap welteverstaan!)
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