
 
 

Tips bij het opmeten van je gordijn op rails of roede-ringen aan roede 
 
Gebruik een metalen rolmaat voor het opmeten en zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. 
Heb je een stofstaal besteld voordat je je gordijn gaat bestellen? Zo voorkom je teleurstelling over de kleur of stof. 

Bij het gordijn wordt geen rail of roede meegeleverd. Heb je nog geen rail of roede? Bekijk dan onze collectie op gordijnshop.nl! 
 
Vertrek  
Hier kun je invullen voor welke ruimte de gordijnen zijn. 
 
Plaatsen op 
Waar hang je je gordijnen aan op? Je kunt in dit formulier kiezen tussen rails en roede-ringen in verband met de mogelijkheden 
die daarna volgen in ons bestelformulier. Wil je toch een andere ophanging kies dan het juiste formulier. 
Meer uitleg over het plaatsen van een nieuwe rail of roede vindt je op onze bestelhulppagina’s. 
 
Aantal delen 

 In hoeveel stukken wil jij je gordijn voor het raam hangen?  

 Wil je meer delen dan de mogelijkheden die we standaard aanbieden dan kun je dit vermelden in het vak opmerkingen* bij 
je bestelling. 

 
Breedte  

 Meet de breedte van rail of roede van eindstop naar eindstop, meet ook eventuele bochten mee. 

 Tel bij de breedte van ieder deel 5 cm op zodat het gordijn ook na verloop van tijd goed blijft sluiten. 

 Heb je hele brede delen (meer dan 2.50m) tel er dan 10cm bij op. 
 
Hoogte  

 Meten vanaf bovenzijde rails tot de gewenste hoogte vanaf de vloer. Een afstand van 2cm vanaf de vloer is normaal bij 
gordijnen die tot de grond gehangen worden. 

 Bij roede ringen meten vanaf de onderzijde van de ring tot de gewenste hoogte van af de vloer. Hang je je gordijnen niet tot 
de vloer houdt er dan rekening mee dat kortere gordijnen breder uithangen.  

 Voor gordijnen korter dan 120cm wordt een toeslag berekent per baan. Dit geldt alleen voor breedtestoffen. Deze toeslag 
wordt ook aangegeven in het bestelformulier. 

 Meet op minimaal twee punten (bij brede ramen op drie punten) zodat je rekening kunt houden met eventuele 
hoogteverschillen. Bij grote hoogteverschillen trek je minimaal 1cm van de kortste gemeten hoogte af. 

 
Plooi 

 Kies welke plooi je wilt. Alle informatie over plooien en  hoeveel stof  hiervoor gebruikt wordt vind je op onze site door  op 
de infobutton in het bestelformulier te klikken.  

 Staat het soort plooi dat je wilt kiezen hier niet bij? Vraag dan per mail een offerte aan. 
 
Voering 

 Je kunt kiezen voor voering als je je gordijn wilt beschermen tegen verkleuren door de zon of om je kamer (meer) te 
verduisteren.   

 Prijzen en uitgebreide informatie vind je door op de infobuttons naast het bestelformulier te klikken. 
 
Embrasse 

 Een embrasse gebruik je om je gordijn opzij te hangen. De embrasse is een band die om het gordijn gedaan wordt en met 
ringetjes aan een haak in de muur bevestigd wordt. Je kunt kiezen voor een rechte of banaan embrasse. Wil je een ander 
model? Kijk dan ook eens in onze uitgebreide collectie kant en klare embrasses!  

 
Heb je nog vragen dan kun je altijd per mail of telefonisch contact met ons opnemen! 
info@gordijnshop.nl of 0528-342340 (di t/m za van 10.00-17.00) 
 
* het vak opmerkingen zie je bij stap 1 als je alle producten in het winkelwagentje hebt en de bestelling verder gaat afronden. 
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