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Meetinstucties Overgordijnen, Wavegordijnen, 
Inbetweengordijnen en Vitrage.
• Meet altijd meerdere keren zodat je je niet kunt vergissen.
• Gebruik goed materiaal; een metalen rolmaat of een vaste meetlat.
• Let op dat er niets is de weg zit, zoals raamhendels, vensterbanken en radiatoren.  

De gordijnen moeten vrij kunnen hangen.
• Deze maat voer je in bij de breedte van het wavegordijn.
• Is er nog geen vloer gelegd? Houd er dan bij het opmeten rekening mee dat de vloer hoger komt te liggen dan nu.
• Bij gevoerde gordijnen of een dikke stof kan je het beste even contact met ons opnemen.

METEN IS WETEN.

Prachtige gordijnen op maat bestellen? Wij hebben een 
zeer ruim assortiment, zodat u gegarandeerd gordijnen 
vindt die perfect in uw interieur passen en u helpen 
om de juiste sfeer te creëren. We adviseren je voor het 
opmeten een metalen rolmaat te gebruiken. Hulp 
nodig? WhatsApp: 0648161872

Meetinstructies 
Gordijnen.

In de dag meten. Op de dag meten.

De breedte van het plooigordijn.
• Hangt er al een gordijnrails? Neem dan de breedte van deze gordijnrails en tel hierbij 10 cm op.
• Gordijn voor een raam; neem aan beide zijden van het raam 20 cm extra, het gordijn valt hierdoor mooier wanneer 

het raam open is.
• Indien het gordijn de volledige breedte van de muur moet bedekken, meet dan de complete breedte van links naar 

rechts en tel hierbij 10 cm bij op.
• Deze maat voer je in bij de breedte van het gordijn. 



Goede raamdecoratie begint bij goed inmeten.

MEETINSTRUCTIES
METEN IS WETEN.

De hoogte van het plooigordijn bepalen.
• Begin met meten aan de bovenzijde van de rail. Meet tot de ondergrond die het gordijn moet bereiken; dat is 

meestal de vloer of de vensterbank. Hangt er nog geen rail? Meet dan vanaf het plafond.
• Meet zowel aan de linker als rechterkant. Neem de kortste maat. Waarom de kortste? Woningen lopen niet altijd 

helemaal recht en als je de langste maat neemt kan het gordijn over de vloer gaan lopen. Om dit te voorkomen 
meet je op meerdere plaatsen en neem je de kortste maat.

• Trek van deze maat nog eens 1,5 centimeter af. Dit zorgt er voor dat het gordijn vrij hangt.
• Let op: als er nog geen vloer is, vergeet dan geen rekening te houden met de hoogte van de toekomstige vloer.
• Deze maat voer je in bij de hoogte van het gordijn.

Op de dag meten.
De breedte van een wavegordijn bepalen.
• Hangt er al een waverails? neem dan de breedte hiervan als 

breedte voor het gordijn.
• Gordijn voor een raam; neem aan beide zijden van het raam 

5 centimeter extra, het gordijn valt hierdoor mooier wanneer 
het raam open is.

• Indien het gordijn de volledige breedte van de muur moet 
bedekken, meet dan de complete breedte van links naar 
rechts minus 1 cm.

• Deze maat voer je in bij de breedte van het wavegordijn.
• Bij gevoerde gordijnen of een dikke stof kan je het beste 

even contact met ons opnemen.

De hoogte van een wavegordijn bepalen.
• Begin met meten aan de bovenzijde van de rail. Meet tot de ondergrond die het gordijn moet bereiken; dat is 

meestal de vloer of de vensterbank. Hangt er nog geen waverail? Meet dan vanaf het plafond.
• Meet aan beide kanten. Neem de kortste maat. Waarom de kortste? Woningen lopen niet altijd helemaal recht en 

als je de langste maat neemt kan het gordijn over de vloer gaan lopen. Om dit te voorkomen meet je op meerdere 
plaatsen en neem je de kortste maat.

• Trek van deze maat nog eens 3 centimeter af 
• Let op: als er nog geen vloer is, vergeet dan geen rekening te houden met de hoogte van de toekomstige vloer.
• Deze maat voer je in bij de gewenste hoogte van het gordijn. 
• Als u op de dag meet, dus boven en de zijkanten hangen geheel vrij dan hoeft er in de hoogte niks af.

Hulplijn?
Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Stuur een of meerdere foto’s van je raam 
via info@doehetbudget.nl of Whatsapp 
06-48161872 en vermeld daarbij je naam, 
dan kunnen we persoonlijk het juiste 
advies geven.

Bestellen
Je hebt de juiste afmetingen! Nu is het tijd om te bestellen. Schenk 
een kopje thee in, ga er goed voor zitten, en selecteer de nieuwe 
sfeermakers voor bij jou thuis.

Als we de bestelling binnen hebben gaan we hard aan de slag om de 
nieuwe raamdecortatie zo snel mogelijk te bezorgen. Normaliter is dat 
tussen 7 en 14 dagen.

We zien je graag via www.doehetbudget.nl


