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ALGEMENE AANBEVELINGEN  :

• Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt 

moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 

• Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het 

vouwgordijn zodanig dat  deze niet in de weg zit.

• Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren, 

wanden en vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.

• Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts

• Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.

• Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker  

dat u juist gemeten heeft.

WELKE MATEN GEEFT 
U OP BIJ UW BESTELLING?
• U geeft de maten op die u heeft gemeten.

• Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op. 

• Het atelier haalt 1 cm van de hoogte en 1 cm van de breedte af  

om het vouwgordijn passend te maken 

AAN WELKE KANT 
DE BEDIENING?
• Wilt u de optrekketting links of rechts?

• Geef het op bij uw bestelling.

MEETINSTRUCTIES 
VOUWGORDIJNEN

Knip en Klaar meetinstructies

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OP-
METEN VAN EEN VOUWGORDIJN!
• Zitten er deurklinken of raamhendels in de buurt van het vouwgordijn?  

Let dan op dat u zo meet dat het vouwgordijn hier niet achter kan blijven 

hangen.

• Als er roosters in het raam zitten, houdt dan rekening met het feit dat het 

vouwgordijn als filter kan gaan dienen waardoor het snel vuil en smerig  

zal worden.

• Hangt u twee vouwgordijnen van verschillende hoogte naast elkaar?  

Geef dit dan op bij uw bestelling. Het is mooi als de baleinen op dezelfde  

lijn naast elkaar doorlopen. Belangrijk is het om daarbij te weten of de 

vouwgordijnen vanaf de bovenkant of onderkant gelijk moeten beginnen. 
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METEN BIJ PLAATSING  
IN DE DAG

De breedte  

• Meet de breedte op minimaal  twee plaatsen tussen het kozijn. Boven en onder. 

De kleinste maat houdt u aan.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het vouwgordijn altijd 

goedpast. 

De hoogte

• Meet de hoogte op minimaal twee plaatsen tussen het kozijn, links en rechts.  

U meet vanaf de bovenkant van het raam tot aan de vensterbank.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het vouwgordijn altijd goed past.

METEN BIJ PLAATSING  
OP DE DAG

De breedte :  

• Meet de gewenste breedte van het vouwgordijn. U kunt zelf 

inschatten hoe breed u het vouwgordijn wilt hebben

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm smaller zodat het 

vouwgordijn altijd goed past.

De hoogte :  

• Meet de afstand vanaf de bovenkant, de plek waar u het 

vouwgordijn wilt laten beginnen, tot aan de onderkant, de plek 

waar u het vouwgordijn wilt laten eindigen. Dit kan bijvoorbeeld 

tot de onderkant van het kozijn zijn of tot de vloer.

• Het atelier maakt het vouwgordijn 1 cm korter zodat het 

vouwgordijn altijd goed past.

IN DE DAG

OP DE DAG

VOUWGORDIJNEN
In de dag of op de dag?
In de dag = in het kozijn

Op de dag = op het kozijn of op de muur. 

Knip en Klaar meetinstructies

Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een 

metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het 

bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van 

maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn 

om de volledige lengte of breedte in één keer te meten. 


