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BASICLABEL MAATGORDIJNEN - MEETINSTRUCTIES

Hoe kan je het beste de gordijnmaten opmeten? Het is niet moeilijk, maar het is wel belangrijk om dit secuur te doen. Voorkom fou-
ten, lees deze tips en volg de meetinstructie op. Zo weet je zeker dat jouw maatwerk gordijnen op de juiste maat worden gemaakt. 

 
Tips
•  Hang eerst de rails of roede op en ga dan pas meten; wil je zonder rails of roede toch meten? Bepaal dan eerst de plek waar jouw 

rails of roede komt te hangen. De breedte is de breedte van de rails of roede. De hoogte meet je vanaf de bovenkant roede of rails 
tot de vensterbank of vloer. Als het om een gordijn met ringen gaat, tel dan 2 centimeter bij de hoogte op. (Dit is vanwege de stof 
boven de ring, genaamd het ‘hoofdje’);

•  Indien mogelijk raden wij je aan om een rails te nemen die een stuk breder is dan het raam zelf, zodat de opengeschoven gordijnen 
straks niet voor- maar naast je raam kunnen hangen. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht naar binnen valt; 

•  Bij het bepalen van de breedte tel je bij de gemeten breedte in het geval van 1 gordijndeel 5 centimeter extra op en in het geval van 
2 gordijndelen tel je er 10 centimeter extra bij op. Dit is om ervoor te zorgen dat het gesloten gordijn het raam volledig bedekt;

•  Gebruik bij het meten een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (met een gewone 
meetlint kun je niet nauwkeurig genoeg meten);

•  Meet altijd 2 keer! (om vergissingen te voorkomen). Meet daarnaast altijd op meerdere plaatsen en gebruik de kortste uitkomst.  
Een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas;

• Ligt er nog geen vloer? Houd dan rekening met het meten van de hoogte omdat de vloer en eventuele ondervloer er nog bij komen;
• Wacht met het meten tot dat de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond het kozijn helemaal klaar is;
• Houd bij het plaatsen van je rails of roede rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen, deurklink of verwarmingsbuizen);
•  Wil je de gordijnen vrij laten hangen van de vloer dan adviseren wij om 1 centimeter van de hoogte af te trekken. Wil je de gordijnen 

vrij laten hangen van de vensterbank dan adviseren wij om 1 centimeter van de hoogte af te trekken;
• Kies je voor vitrages èn overgordijnen? Dan is ons advies om de vitrages 1 centimeter korter dan de overgordijnen te bestellen:
•  Bij gordijnen tot de vensterbank adviseren wij om te meten tot over de vensterbank, zodat er geen lichtkier onder het gordijn vrij blijft. 

Wil je de gordijnen toch vrij laten hangen net boven de vensterbank, dan adviseren wij om 1 centimeter van de hoogte af te trekken.

Meetinstructie

Basiclabel maakt raambekleding volgens de maten die jij doorgeeft en is niet verantwoordelijk voor onjuist opgegeven maten. 
Ruilen en/of retourneren van maatwerk is niet mogelijk. Heb je onze tips gelezen maar heb je nog vragen? Neem contact op 
met onze klantenservice via de online chat of bel 088-2290100.      

STAP 1
Meet de breedte

STAP 2
Meet de hoogte

•  Meet de breedte van  
de rails of bepaal de  
gewenste breedte van  
de toekomstige rails;

•  Bij 1 gordijndeel:  
plus 5 cm; 

•  Bij 2 gordijndelen:  
plus 10 cm.

•  Meet vanaf de bovenkant  
rails tot de vensterbank  
of de vloer;

•  Meet op meerdere 
plaatsen;

•  Vrij hangen tot de  
vensterbank? Trek 1 cm af  
van de gemeten hoogte;

•  Vrij hangen tot de vloer?  
Trek 1 cm af van de  
gemeten hoogte.

STAP 1
Meet de breedte

STAP 2
Meet de hoogte

•  Meet de breedte van  
de roede of bepaal de 
gewenste breedte van 
de toekomstige roede;

•  Meet altijd tussen de  
eind/sierknoppen;

•  Bij 1 gordijndeel:  
plus 5 cm; 

•   Bij 2 gordijndelen:  
plus 10 cm. 

•  Meet vanaf de bovenkant 
roede tot de vensterbank 
of de vloer; 

•  Meet op meerdere  
plaatsen;

•  Tel 2 cm bij de hoogte  
op voor het hoofdje  
van het gordijn;

 

•  Vrij hangen tot de venster-
bank? Trek 1 cm af van de 
gemeten hoogte;

•  Vrij hangen tot de vloer?  
Trek 1 cm af van de 
gemeten hoogte.

GORDIJNEN MET  
PLOOIEN VOOR 
AAN EEN RAILS

GORDIJNEN MET  
RINGEN VOOR  
AAN EEN ROEDE


