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AANDACHTSPUNTEN 
 
 
 
 
 

 
 
Aandachtspunten betreffende uw haard: 
 

• Gelieve er rekening mee te houden dat iedere nieuwe haard in het begin een onaangename geur 
zal geven.  Dit is door het inbranden van de haard.  Een dergelijke geur kan een aantal 
stookbeurten (niet van een half uur, maar deftige stookbeurten) duren.  Dit kan gepaard gaan met 
een rookvorming in de ruimte.  Dit is compleet normaal.  We raden u dan ook aan om uw haard te 
laten inbranden op een moment dat u niet aanwezig moet zijn in de ruimte (bijvoorbeeld wanneer 
u ’s morgens naar het werk vertrekt).  Wanneer u dit doet moet u voor goede ventilatie zorgen in 
de ruimte.  U MOET uw gashaard (na een wachtperiode van 5 dagen) ’s morgens aan zetten 
en op hoge stand laten branden, dit minimaal 4 uren (best zorgen voor een goede ventilatie 
in de ruimte), dan de haard uitzetten en laten afkoelen en METEEN het glas aan de 
BINNENKANT zuiver maken.  Deze procedure zal u normaal 3 à 4 dagen achter elkaar 
moeten herhalen (tot de geur volledig weg is).  Indien u dit niet doet loopt u een zeer groot 
risico dat het vuil aan de binnenkant van het glas zal inbranden waardoor u het glas niet 
meer zuiver zult krijgen. 

• Indien u een gashaard heeft gekocht, zonder de optionele adapter, dan zal de sturing van uw haard 
standaard werken met 4 AA-batterijen in de ontvanger die u bij het technisch gedeelte van de 
haard kunt terugvinden.  U heeft hier steeds toegang toe via een deurtje door ons voorzien.  Indien 
uw haard niet goed ontsteekt zal dit 9 kans van 10 te maken hebben dat uw batterijen in de 
ontvanger van de haard niet krachtig genoeg meer zijn.  Gelieve deze dan te vervangen door 
nieuwe batterijen.  Maak NOOIT gebruik van oplaadbare batterijen daar deze hun kracht zeer snel 
verliezen. 

• Als u gekozen heeft voor een houthaard dan moet u uw schouwkanaal 1x per jaar laten zuiver 
maken door een erkend schoorsteenveger die uw schouw zuiver maakt op de Duitse manier, dus 
via het dak. 

• Vergewis u ervan dat u steeds DROOG hout (is vochtgehalte minder dan 20%)gebruikt bij het 
stoken van een houthaard, dit om roetvorming te voorkomen. 

• Uw houthaard kan u ook het beste op de ZWITSERSE methode aansteken.  Zie 
stoken.kissen.be voor een duidelijk demonstratie hiervan. 

• Als u de boezem van de haard gaat schilderen moet u NA het schilderen bij een gashaard zeker 
een wachttijd van 1 week respecteren alvorens u de haard gaat branden.  Dit om zeker te zijn dat 
de verf volledig door en door droog is.  Anders gaat de verf reageren op de hitte (van de 
stralingswarmte net boven het glas van de haard) en krijgt u een zeer onaangename geur.  Bij 
houthaarden adviseren we een langere wachttijd dan 1 week.  Is afhankelijk van de KW van uw 
haard maar 2 weken is geen overbodige luxe.  Ook is er een wachttijd van 4 à 5 dagen bij een 
gashaard en 7 dagen bij een houthaard alvorens u, na plaatsing van de haard, uw haard in gebruik 
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mag nemen.  Dit voor het uitharden van alle door ons gebruikte materialen.  Niet naleven van deze 
periode kan voor problemen in de constructie zorgen. 

• Voor een onderhoud van uw gashaard is het steeds verstandig om dit tijdens de zomerperiode te 
laten uitvoeren.  De meeste mensen wachten hiermee tot midden winter waardoor de wachttijden 
langer zullen zijn in de winter. 

• Als u gekozen heeft voor de 80% afwerking van de boezem van uw haard dan gaat uw schilder, 
zoals ook reeds in de toonzaal uitgelegd de boezem 100% schilderklaar moeten maken hetgeen 
wilt zeggen dat hij deze nog gaat moeten schuren en eventueel nog een laagje filler2finish plaatsen 
alvorens hij kan overgaan tot de effectieve schilderwerkzaamheden. 

• U kan steeds een onderhoud van uw gashaard aanvragen via het internet op onderhoud.kissen.be 
U kan dan kiezen voor een éénmalig onderhoud of voor het afsluiten van een 
onderhoudsabonnement waardoor de kosten van onderhoud lager zullen zijn. 

• Keuze van uw verf is ZEER BELANGRIJK.  De ervaring leert ons dat er een zeer groot 
kwaliteitsverschil is in verf.  U mag niet vergeten dat de boezem (omkasting) van de haard boven 
de haard heet zal worden (door stralingswarmte).  Een goede verf is dan ook belangrijk.  Wij 
adviseren Topmat van BOSS PAINTS.  Bij andere verf merken we dat deze een geur kan gaan 
afgeven wanneer deze heet wordt. Hieronder kan u de gegevens vinden van een schilder waarbij 
wij weten dat uw haard netjes afgewerkt zal worden. 

 

 

 
 

Schilder- en behangwerken. 
 
bvba Cruysberghs Franco schilder- en interieurwerken 
Oudstrijderslaan 16 
3940 Hechtel 
 
Tel. 011/80 33 02 
Fax 011/82 34 03 
 
0495/68 41 72 
 
info@cruysberghs-schilderwerken.be 
 
• Kleuradvies 
• Behangwerken 
• Vloerbekleding 
• Totale interieur afwerking 
• Binnen- en buitenschilderwerken 
 
BTW: BE 0891 362 692 
 
 
 



Kissen bvba – Watertorenstraat 24 – 3930 Hamont 
BTW nummer BE 0464.371.266   -   BTW nummer NL 8075.47.487.B.01 - 

KBC : BE56 4531 0814 5188  -   Rabobank NL : 17.95.37.229 - IBAN nr. : BE56 4531 0814 5188 – BIC: KREDBEBB 

Gebruik CORRECTE gaskraan. 
 

 
 
Let erop dat uw gasinstallateur gebruik maakt van een correcte gaskraan. 
 
Op de foto hierboven kan u zien welke gaskraan er gebruikt moet worden voor uw gashaard. 


