
Checklist voor je naar de showroom van Verbeke haarden komt.

Wat fijn dat je op punt staat om onze showroom te bezoeken. Mede dankzij onze jarenlange
ervaring ontwikkelden wij een methodiek om samen tot de beste haardoplossing te komen. Wij
geloven dat mensen nu meer dan ooit willen bouwen aan een warme thuis en wij bouwen daar
graag aan mee. Zowel technisch als esthetisch zijn er vandaag heel wat mogelijkheden.

Uiteraard spendeer je jouw tijd liever thuis. Goed nieuws! Dankzij deze checklist kunnen we jou
optimaal helpen in onze showroom bij de keuze van jouw kachel of haard(wand).

Algemeen:

Neem zeker een foto van de bestaande situatie. (graag meerdere foto's van het
interieur waar haard komt)

Heb je plannen van de woning? Neem zowel de grondplannen als de doorsnede
van je bouwplannen mee, dit is noodzakelijk bij het berekenen van het rookkanaal.

Heb je afmetingen van je schouwpotten* ______________
*Schouwpotten zijn de binnen elementen van een schoorsteen, deze worden meestal uit vuurvaste materialen gemaakt
omdat verbranding gepaard gaan met hoge temperaturen.

Heb je afmetingen van reeds gemaakte betonboringen? ____________

Zijn er reeds buizen geplaatst? Indien ja, welke? (dubbelwandig met isolatie tussen,
enkelwandig of dubbelwandig met luchtlaag tussen) ______________________
Welke diameter _________
Welk merk _______________________
(een foto kan hiervan ook zeer handig zijn)

Houthaard

Is er verse lucht toevoer voorzien voor je houthaard? 
Welke diameter?____________



Gashaard

Ga je voor een gashaard? Is er gas aanwezig? Welke diameter? _______ en is er
een stopcontact voorzien? 

Elektrische haard

Is er elektriciteit voorzien? Een stopcontact? Watertoevoer?

Ombouwen van openhaard naar inbouwhaard

Neem afmetingen van de bestaande openhaard waar je een inbouwhaard wenst in
te steken.
Hoogte opening  _______ cm
Breedte opening _______ cm
Diepte opening ________ cm

Bij vervanging van een inbouwhaard is het huidige merk en type soms wel van
belang om te weten welke haard we al dan niet kunnen voorstellen.

Haardwand

Indien je voor een totaalconcept gaat heb je vast al op internet wat foto’s bekeken?
Verzamel wat foto's van de elementen die je zeker wil in je wand en/of
van dingen die je zeker niet in je haardwand wilt verwerken. 

Download ook zeker ons inspiratieboek om ideeën op te doen.

Onze realisaties zijn ook te vinden op Pinterest, Instagram en onze website.

https://verbekehaarden.be/download-inspiratieboek/?utm_source=checklist&utm_medium=links&utm_campaign=checklist
https://www.pinterest.com/verbekehaarden/?utm_source=checklist&utm_medium=links&utm_campaign=checklist
https://www.instagram.com/verbeke_haarden/
https://verbekehaarden.be/realisaties/?utm_source=checklist&utm_medium=links&utm_campaign=checklist


Schets eventueel de bestaande situatie hieronder

We kunnen niet wachten om jou te ontvangen!

Welkom bij Verbeke haarden.


