


Een geslaagde woonkamer geeft een gevoel 

van warmte en gezelligheid. Maar ze is  ook 

praktisch en functioneel ingedeeld.

Om u te helpen bij het maken van de juiste 

keuzes en ervoor te zorgen dat u niets vergeet, 

heeft Bau Interieur deze handige checklist 

opgesteld. 

U vindt hier een beknopte oplijsting met 

praktische en technische aandachtspunten, 

weetjes en keuzemogelijkheden. 

Het ontwerp zelf is uiteraard 100% maatwerk 

en staat of valt met de vaardigheden van uw 

interieurarchitect. 

Geraakt u er zelf niet uit? Misschien is Bau

Interieur wel de juiste partner voor u.





- Analyse

- Functies

- Opgelet: milieueisen

- Een type haard kiezen

- Houd hier rekening mee

- Comfort en functionaliteit
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o Afmetingen van bestaande ruimte(s)

o Plafondhoogte

o Positie, afmetingen en tablethoogte van 

bestaande ramen

o Aanwezigheid en positie van bestaande 

aansluitingen. (Elektriciteit, schoorsteen,  

gas …)

o Aantal gezinsleden

o Levensstijl en gewoontes 



Een woonkamer kan heel veel functies 

herbergen. Ze kan bovendien aansluiten op een 

leefkeuken.

o Bezoek ontvangen

o Tv kijken

o Eetplaats

o Speelkamer

o Schoolwerk maken

o Leeshoek

o Gezelschapspelen spelen

o Feestjes organiseren

o …

Maak een lijstje van wat zeker moet kunnen in 

uw woonkamer.





Informeer naar de milieueisen en –plannen voor 

de komende jaren !

Houtkachels. Er is veel discussie over de uitstoot 

van fijn stof door houtkachels, ondanks een 

verbeterde verbrandingstechnologie in de huidige 

generatie kachels.

Gashaarden. Het gebruik van gas zal op langere 

termijn aan banden gelegd worden. 

Nieuwbouwwoningen hebben vaak al geen 

gasleidingen meer.



o Klassieke houtkachel

+ sfeervol knetterend houtvuur

+ gezellige geur

- rookkanaal en jaarlijks onderhoud nodig

- aanbrengen hout + assen opruimen

o Gashaard

+ weinig onderhoud, geen hout, geen assen

+ geeft veel warmte af

- gasleiding en rookkanaal nodig

- iets minder natuurlijke vlam dan houtkachel

o Pelletkachel

+ Sfeer en gemak

+ Hoog rendement en geschikt voor CV

- Opslagcapaciteit nodig + regelmatig bijvullen

- Fijn stofuitstoot (lager dan bij houtkachels)

o Bio-ethanolhaard

+ Weinig gedoe en veel flexibiliteit

+ Overal te plaatsen (zonder voorzieningen)

- Geen volwaardige haard (enkel sfeermaker)

- Duurder in verbruik dan hout/pellets/gas

o Elektrische sfeerhaard

+ geen rookkanaal of hout nodig

+ geen onderhoud, makkelijke bediening

- geen echte vlammen

- geeft weinig warmte af



o Wil ik enkel sfeer en gezelligheid? Of ook 

verwarmen? Als u ook wil verwarmen, zijn bio-

ethanolhaarden en elektrische sfeerhaarden 

minder geschikt.

o Het vermogen van de haard moeten we 

afstemmen op de ruimte die u wilt verwarmen. 

Als de haard meer vermogen dan de ruimte 

nodig heeft kan u het toestel maar kort of 

alleen op een lage stand laten branden. Door 

het hoge vermogen wordt het snel te warm in 

de woonruimte.

o Hoe past de haard in de ruimte? 

Afmetingen en verhoudingen, frontaal, 2- of 3-

zijdig, afvoer…

o Open of gesloten verbranding?

Kies in een moderne of gerenoveerde woning 

met een mechanisch ventilatiesysteem altijd 

voor een gesloten verbrandingscircuit. De 

zuurstof wordt dan van buiten aangevoerd en 

staat dus volledig los van de ruimte waarin ze 

is opgesteld. De verbranding is bovendien 

optimaler en efficiënter.





o Kijk lichtjes neer. Dat is de meest comfortabele 

positie. Omdat tv’s de laatste jaren steeds 

groter worden, worden de tv-meubels

daardoor alsmaar lager. Vuistregel: 1/3 van het 

scherm boven ooghoogte, 2/3 eronder.

o Kabelmanagement. Werk met een kabelgoot in 

de muur of achter de rugpanelen. Zo kunnen 

alle kabels weggewerkt worden en oogt de 

woonkamer ordelijk.

o Tv-arm. Kies een tv-arm bij uw toestel die 

voldoende kan bewegen voor uw situatie. 

Voorzie verstevigingen voor de ophanging in 

gipswanden!

o Randapparatuur. Voorzie voldoende plaats 

voor de nodige randtoestellen. Denk aan een 

decoder, dvd-speler, gameconsole enz… Al dan 

niet weggewerkt achter een kastdeur zodat ze 

niet slordig ogen en geen stof verzamelen.

o Bediening. Kies je ervoor om de 

randapparatuur weg te steken? Voorzie dan 

een infraroodsensor die het signaal van je 

afstandsbedieningen doorstuurt. 

o Achtergrondverlichting. Voorzie eventueel een 

zachte indirecte verlichting achter de tv of in 

de tv-wand. 
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