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VERMAAKFORMULIER
Per gordijn of stel gordijnen één vermaakformulier. 
Gelieve alles in te vullen!

STAP1 UW GEGEVENS

Privé/zakelijk adres (doorhalen wat niet van toepassing is)

OPMERKINGEN:

DEELNEMER:

www.knipenklaargordijn.nl
Knip en klaar gordijn
Ambachtsweg 1
4128 LC Lexmond

Klantenservice

085 76 00 423

info@knipenklaargordijn.nl

© Versie 1.0  uitgave: juni 2015
Aan de inhoud van deze folder kunnen  
geen rechten worden ontleend.
Ontwerp, isvormgeving.nl

in Nederland 
gemaakt

Naam ___________________________________________________________________________________

Adres ____________________________________________________________________________________

Postcode _________________________________________________________________________________

Plaats ___________________________________________________________________________________

Telefoonnummer _________________________________________________________________________

AFLEVERADRES INDIEN ANDERS DAN BOVENSTAAND

Naam persoon/bedrijf _____________________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________________________________

Postcode _________________________________________________________________________________

Plaats ___________________________________________________________________________________

Telefoonnummer  _________________________________________________________________________

E-mail *

* Uw mailadres is noodzakelijk voor het verzenden van een opdrachtbevestiging en betaalgegevens!  
Deze zal niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.



VERTREK (RAAM/RUIMTE)  STEL STUK LINKS STUK RECHTS  HOOGTE IN CM X BREEDTE   

        H = x B = /

STOF

Kleur van de stof

Dessin omschrijving (bijv. bloem of ruit)

VOERINGSTOF

Kleur van de stof

STAP 5 KIES UW BETAALWIJZE

ONZE BETAALMOGELIJKHEDEN :

  Overboeking   
 Stuur mij per mail een  
 rekening die ik vooraf  
 per bank betaal.

  Achteraf op rekening  
 Stuur mij per mail een link  
 voor het invullen van mijn  
 betaalgegevens.  
 De betaling loopt via Afterpay.

  Internet betaling
 Ik kies een internetbetaal- 
 mogelijkheid zodra ik per  
 mail mijn orderbevestiging en  
 betaallink krijg. 
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OMSCHRIJF HET GORDIJN

NIEUWE MATEN VAN HET GORDIJN

VERMAAKOPTIES

Kies hier de verdeling  van uw gordijnen!

VERDELING VERANDEREN DOOR 

van 2 stukken of stel gordijnen 1 stuk te maken

van een stuk gordijn een stel maken ( zonder behoud breedte maat )

van een stuk gordijn een stel maken ( met behoud breedte maat )

OP NIEUWE HOOGTE MAKEN EN ONDERKANT AFWERKEN DOOR 

onderzoom maken

loodveter aanzetten

OP NIEUWE HOOGTE MAKEN EN BOVENKANT AFWERKEN DOOR 

enkele plooi maken

vlinderplooi maken

triplooi maken

platte plooi maken

ringen 25 of 40 mm inzetten

OP NIEUWE BREEDTE MAKEN DOOR 

op breedte knippen en nieuwe zijzoom maken

VOEREN VAN EEN GORDIJN 

aanbrengen van voering in een bestaand gordijn

Voorwaarde het stiksel is door u zelf uit gehaald. U levert het gordijn aan met uitgehaalde plooien en zijzomen

REPAREREN / OPNIEUW MAKEN 

zijzoom 

onderzoom

enkele plooi, vlinder- of triplooi (incl nieuwe haak)

platte plooi (incl nieuwe haak)

nieuwe ring inslaan

LEVERING MATERIALEN 

schuifhaakjes; omcirkel uw type    1      2     3       omcirkel uw grootte    6cm     8cm     10 cm

prikhaak

schelp haak

Loodjes

Uw kleur ringen 

   nikkel
   nikkel antiek
   zwart

   messing
   messing antiek
   brons

Knip en klaar garantie geldt niet voor vermaakservice en vermaak gordijnen




