
Instructies opmeten raambekleding



Meetinstructies
Het opmeten van uw ramen voor nieuwe gordijnen (ongeacht het type) 
is redelijk eenvoudig. Wij adviseren het gebruik van een metalen rolmaat, 
in verband met de accuraatheid van het meten(stoffen meetlinten 
hebben de eigenschap niet nauwkeurig genoeg te zijn) en ben gereed 
om notities te maken. Gebruik alstublieft een goedgekeurde trapladder of 
een veilig opstapje, zodat u op een veilige manier de door u opgenomen 
afmetingen kunt opschrijven. 

Tip – meet ieder raam twee keer en vergelijk de opgenomen maten!

In de dag of Op de dag Maat?
De enige echte verschillen tussen de twee type raammaten zijn – in de 
nis (in de dag) of op de nis (op de dag). Wanneer u specifiek kiest voor 
raambekleding in de nis, zullen wij de maten automatisch aanpassen voor 
een perfecte pasvorm. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het correct opmeten van uw 
raambekleding, neemt u gerust contact met ons op tel. +31 (0)165 870099 
–  of mail een aantal foto’s per naar - hello@raambekledingdirekt.nl 

Erker of Serre Raam
Indien u vragen heeft over erkers of serre ramen, neemt u alstublieft 
contact met ons op tel. +31 (0)165 870099 Of stuur een aantal foto’s 
per e-mail naar – hello@raambekledingdirekt.nl , zodat wij u kunnen 
adviseren. 

www.raambekledingdirekt.nl



In de Nis
Controleer allereerst of de nis vrij is van obstakels, zodat de raambekleding vrij kan hangen, 
wanneer deze geinstalleerd is. U dient rekening te houden met handgrepen, tegelwerk, 
randen, plinten, ventilatieroosters en zeer belangrijk of het raam naar binnen of buiten open 
gaat. 

Meet de breedte van A naar B (links naar rechts) en de hoogte van C naar D (boven naar 
beneden). Wij adviseren u om dit op zijn minst op drie willekeurige plaatsen in het kozijn te 
meten, zodat u kunt contateren of er kleine afwijkingen zijn binnen hethelfde kozijn. Wanneer 
u dit heeft gedaan, noteert u de kleinste maat in millimeters. 

Wij zorgen er vervolgens voor dat uw raambekleding perfect pasmaat bij u wordt aangeleverd. 
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In de Nis (In de Dag)



Op de Nis
Beslis hoeveel overlap u wenst te hebben voor uw raambekleding, wanneer u wenst te 
installeren op de nis – wij bevelen aan op zijn minst 50mm aan iedere zijde overlapping extra 
te rekenen. 

Meet zorgvuldig de breedte van E naar F (links naar rechts) en de hoogte van G naar H (boven 
naar beneden) en schrijf de kleinst gemeten maat op in millimeters. 
Wij adviseren om dit op zijn minst op drie willekeurige plaatsen in het kozijn te meten, zodat 
u kunt contateren of er kleine afwijkingen zijn binnen hetzelfde kozijn. Denkt u eraan bij 
rolgordijnen, dat de stof ongeveer 3,5 cm minder breed is dan de totale breedte van het 
ophangsysteem. Wij maken de raambekleding exact op maat zoals door u aangegeven. 

LET OP: Selecteert u `afmetingen van de nis`, wanneer u een bestaand raambekledingformaat 
heeft opgemeten, zodat wij geen automatische wijzigingen in de maat doorvoeren. 
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