
 
 
 
Inmeethandleiding jaloezieën voor erker met rechte hoeken 90 (graden) 
 
Benodigdheden 
 

• Pen 
• Papier 
• Rolmaat/ meetlat 

 
Tips voor het inmeten  
 

• Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door 
• Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. 
• Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.  
• Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, 

waterleidingen, etc.  
 
 
Stap 1 : Kies hoe u wilt dat de plisségordijnen samen in de hoek komen 
 

 De plisségordijnen staan haaks op elkaar De plisségordijnen komen samen in 
de hoek 

 
           

 
Zorg bij jaloezieën voor een erker dat zowel de bediening als het kantelkoord aan dezelfde kant 
zitten per jaloezie. Zorg er daarnaast voor dat de bediening van beide jaloezieën niet samen in de 
hoek komen, dan kunt u de jaloezieën niet goed bedienen.  
 
 



 
 
 
Stap 2: Bepaal de X (diepte steun) 
 

16 mm of 25 mm jaloezie 30 mm 
35 mm jaloezie 47 mm 
50, 65 of 70 mm jaloezie 65 mm 

 
Stap 3: Meet de breedte van de straatzijde op 

 
- Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen. 
- Haal 10 mm van gemeten breedte (X). Dit is speling zodat u 

zeker weet dat de jaloezie tussen het kozijn past. 
- Dit is de bestelbreedte (B).  

 
 
Stap 3: Meet de breedte van de straatzijde op 
 

- Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen. 
- Haal 10 mm van gemeten breedte (X). 
- Haal X (systeembreedte) van gemeten breedte (X). 
- Dit is de bestelbreedte (B).  

 
 

Stap 4: Meet de hoogte van de straatzijde op 
- Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen. 
- Haal 10 mm speling van de hoogte af. 
- Dit is de bestelhoogte (H).  

 
 
Stap 5: Meet de breedte van het zijraam op 
 

- Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen. 
- Haal 10 mm van gemeten breedte (X). 
- Haal X (systeembreedte) van gemeten breedte (X). 
- Dit is de bestelbreedte (B).  

 
 
Stap 6: Meet de hoogte van het zijraam op 
 

- Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen. 
- Haal 10 mm speling van de hoogte af. 
- Dit is de bestelhoogte (H).  

 


