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In 6 stappen uw openhaard
Ik geloof dat EMOTIE de leidraad is in elk proces. Of dit nu gaat om het bouwen van een huis,
het aankopen van een haard of de weg naar persoonlijk geluk. Middels de emotie methode, een
stappenplan/adviestraject, helpen wij met het vinden van de haard die perfect past bij u
als persoon, maar ook rekening houdend met uw partner of gezin, leefwijze en de
omgeving waarin de haard geplaatst gaat worden.

Van droom tot realisatie
In 6 stappen uw openhaard
Stel u zelf de volgende vragen

Evalueren

Waarom wilt u een openhaard?

Motiveren

Wat zijn uw wensen en eisen?

Onderzoeken

Wat zijn de mogelijkheden?

Typeren

Wat is uw levensstijl?

Implementeren

Wanneer gaat u terug naar de expert?

Ervaren

Wij wensen u veel stookplezier.

Ik hoop u de komende weken te inspireren om tot de perfecte haard te komen.
Mocht u naar aanleiding van de inspiratiemails vragen hebben dan staan wij
voor u klaar om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Moara Daniëls
Directeur Daniëls Openhaarden

Evalueren
In deze eerste stap in het proces verkent u de wereld van openhaarden, u analyseert uw
behoeften. U evalueert wat u weet van openhaarden en wat uw eventuele persoonlijke ervaring
is met een openhaard. U stelt u zelf de vraag welk resultaat u wilt behalen met de aan
te schaffen openhaard.Wat zijn uw wensen en eisen?

Motiveren
Zonder motivatie geen resultaat. U ziet het ideale openhaard fragment voor u met alles wat zich
rondom dat haardvuur afspeelt, u bent tot een conclusie gekomen. Met dit ontstane beeld
voor ogen komt u in beweging, het zal u helpen bij het overbrengen/motiveren van uw
wensen en eisen aan degene die u van de juiste informatie kan voorzien, de expert.
Zoekt u warmte of is alleen sfeer voldoende, gaat u voor gemak of
ziet u het stoken als een actieve bezigheid? Na het gebrachte showroom bezoek gaat u
voor u zelf na of uw conclusie iets bijgesteld moet worden na al die nieuwe informatie of niet.

Onderzoeken
Onderzoeken is wat er in deze fase centraal staat. Het ideale plaatje heeft u inmiddels
op uw netvlies staan nu gaat u onderzoeken of dit een realistisch beeld is.
Het is belangrijk na te gaan of uw plaatje gebaseerd is op wat u weet of denkt te weten.
Ik doel hierop zowel persoonlijke voorkeuren zoals gebruik en type openhaard als
op de technische mogelijk en onmogelijkheden en budget.

Typeren
Typeer u zelf, wie bent u, wat zoekt u en waar heeft u behoefte aan. Het behoefte aspect
blijft een kernpunt in alles wat u onderneemt. Het kan dus best zijn dat uw behoeften
gaandeweg veranderen. U hebt nog alle tijd om bij te sturen. Alles begint namelijk bij u zelf
om vervolgens met uw partner of uw gezin te delen wat uw idee is van een openhaard.
Nu u dit kenbaar heeft gemaakt luistert u naar alle betrokkenen en probeert u alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen. Richt in deze fase vooral ook de aandacht op uw levensstijl, het type
openhaard (hout, gas, elektrisch of bio ethanol) vormgeving en functionaliteit.
Vanaf dit punt worden details steeds belangrijker.

Implementeren
Op weg in de realisatiefase. U weet nu exact wat u wilt en gaat terug naar de deskundige partij
die u in de eerdere fase prettig heeft geholpen en waar u een goed gevoel aan heeft
overgehouden. U brengt vol emotie uw wensen en eisenpakket over, inmiddels bent u
namelijk zelf bijna een deskundige en verkeert u nu in de laatste fase naar realisatie.
Op dit moment vraagt u een offerte aan en begint het offerte traject waarin u
steeds de bepalende factor bent. U stuurt aan en bij, daar waar nodig, zowel met betrekking tot
vormgeving als op het gebied van budget. Tijdens het offertetraject zet u de
puntjes op de i wat betreft vormgeving en realisatie.
Dan begint nu het plan en voorbereidende werk, aftellen naar het plaatsingsmoment!

Ervaren
Het is zover, de monteurs staan voor de deur.
Vanaf dit moment is het een al ervaren. De opbouw van uw openhaard, het oplevermoment.
Na instructies en u verdiept te hebben in de gebruiksaanwijzing kunt u eindelijk aan de slag.
Vanaf dit moment zult u verschillende situaties, momenten en emoties ervaren.

