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• (Open) haarden en kachels

• Smederij

• Landelijk erkend gasfit
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Instoken na stucwerk 
Uw haard is opgeleverd en u kunt niet wachten tot het branden van uw eigen vuur. Heel 
begrijpelijk, maar het goed instoken van uw haard is van essentieel belang. Door goed in 
te stoken voorkomt u namelijk dat uw ombouw/stucwerk gaat “werken” en er scheuren 
en/of vlekken ontstaan. Hieronder geven wij u graag wat adviezen: 
 
Ombouw gashaard/houtinzet/inbouw haard: 
 

 Uw stucwerk moet goed drogen. Dit houdt een periode in van ca.6-8 weken. 
(gemetselde haarden). 
 

 Haarden ingebouwd met brandwerende platen hebben een droogtijd nodig van 
ca. 2-4 weken. 
 

 Na deze periode steekt u uw haard aan, op de laagste stand (gashaarden). Bij 
houthaarden start u  met een klein vuurtje met goed hout (zie hiervoor ook ons 
houtadvies). 
 

 Uw bouwt het stoken langzaam op. De eerste keer een half uurtje, de volgende 
keer een uur, daarna wat langer etc etc. 
 

 Zorg ervoor dat u altijd goed ventileert in de woning, hou een keukenraampje of 
zoiets altijd open, dit voor de doorvoer lucht. 
 

 Kaarsen/olielampjes etc zijn gezellig, maar kunnen een negatief effect hebben op 
de haard (bv verkleuring). Zorg ervoor dat u niet al té veel kaarsen/olielampjes 
etc brandt. 
 

 Lees altijd goed de gebruikershandleiding van de haard/het merk welke u heeft 
aangeschaft. Tegenwoordig worden deze alleen nog maar digitaal via de website 
van de desbetreffende fabrikant ter beschikking gesteld. Dit omdat de actualiteit 
dan gewaarborgd kan blijven. Hierin leest u precies hoe uw haard het beste 
functioneert en u er optimaal plezier van heeft. 
 
 


