
Maak de 
juiste 
keuze

“Kies het perfecte 
gordijn”



Gordijnen opmeten, hoe doe 
ik dat?
Veel mensen zijn bang om zelf de maten op te nemen voor de 
gordijnen en online te bestellen. Dit snappen wij helemaal! Gordijnen 
zijn nu eenmaal een investering die je voor een langere tijd doet zodat 
je huis een upgrade krijgt. Want gordijnen hangen er niet alleen voor 
de sier, ze hebben veel meer functies in jouw interieur! Daarom ga ik in 
enkele stappen uitleggen hoe je het best te werk kunt gaan om aan de 
juiste maten te komen.

Groetjes, Kevin

“Twijfel je of je 
het goed doet? 
Bel ons gerust”
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Stap 1: Voorbereidingen

Voordat je begint met meten moet je de beslissing hebben genomen waar de gordijnen komen te han-
gen. Hiermee bedoel ik of ze in de dag of op de dag komen te hangen (in het raamkozijn, aan de muur 
of aan het plafond). En hoe lang de gordijnen moeten worden. Komen ze tot net boven de grond te 
hangen, wil je ze over de grond laten slepen of wil je het gordijn tot op, of net over de vensterbank laten 
hangen.
Nu moet je alles wat voor de ramen staat (wat een obstakel kan zijn met het meten) weghalen/opruimen. 
Zorg dat je een goede rolmaat bij de hand hebt waarmee je het raam in één keer kunt opmeten, en iets 
om de maten op te kunnen schrijven. Schrijf/teken de ramen die je gaat opmeten op het schrijfblok zo-
dat je de maten er gemakkelijk bij kunt zetten.

Stap 2: Opmeten

Als je begint met het meten van de ramen let dan op uitstekende obstakels zoals: naar binnendraaiende 
ramen of deuren, deur of raambeslag, verwarmingsbuizen, radiatoren en vensterbanken. Een gordijn 
heeft aan de achterkant altijd ongeveer 8 cm ruimte nodig om vrij te kunnen hangen (i.v.m. de plooien).
Meet nu de maten op van onderkant rails naar beneden op 2 of 3 verschillende plaatsen, dit hangt af 
van de breedte van het raam (wil je een gordijn met ringen, meet dan vanaf de bovenkant van 
de rails naar beneden). Ga altijd uit van de kleinst opgemeten hoogtemaat! Nu ga je de breedte van 
het raam meten. Wil je het gordijn in de dag hebben hangen, meet dan gewoon van muur tot muur. Heb 
je nog geen gordijnrail hangen, meet dan gewoon van plafond tot vloer en haal hier dan later de nodige 
centimeters vanaf (als je de hoogte van de rail weet). Ben je van plan om bij ons een gordijnrail te 
bestellen houd er dan rekening mee dan deze 2 cm hoog is.

Als je het gordijn op de dag wilt hebben hangen, laat het gordijn dan aan beide kanten ca. 15 cm over 
de muur lopen (indien mogelijk). De 15 cm zorgt ervoor dat je overdag het pakket van het gordijn netjes 
langs je raam kwijt kunt. En ‘s avonds heb je geen kleine kiertjes.

Stap 3: Bestellen

Nu je de maten nauwkeurig opgemeten hebt, zoek je een mooie gordijnstof uit in onze webshop. Kan je 
niet kiezen tussen een paar gordijnstoffen? Vraag dan een gratis kleurstaaltje op. Vul de stappen in bij de 
gordijnstof die jij wilt en kom erachter wat een gordijn voor jouw raam kost!
Twijfel je of je het goed doet? Bel ons gerust even en wij helpen je telefonisch met het opmeten!

https://curtain-company.nl/rails.html


Voor welk type gordijn moet 
ik kiezen?
Welke typen gordijnen moet ik in mijn huis hangen? Dit is de vraag die 
we hier gaan beantwoorden. In de webshop hebben wij de soorten 
gordijnen in 4 categorieën verdeeld:

• Vitrage
• Inbetween
• Overgordijn
• Verduisterend gordijn

We gaan per gordijnsoort uitleggen in welke ruimte je ze het beste kunt 
gebruiken en waarom. Door de uitleg weet jij precies wat voor gordijn 
je nodig hebt, en kan je direct aan de slag om de juiste kleur te vinden 

https://curtain-company.nl/
https://curtain-company.nl/gordijnen/vitrage.html
https://curtain-company.nl/gordijnen/inbetween.html
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Vitrage

Een vitrage is een erg dun gordijn waar veel licht 
doorheen komt. Vitrages worden het vaakst gebruikt 
in woonkamers of in slaapkamers in combinatie met 
een ander gordijn. De functie van een vitrage is om 
de eerste inkijk van de mensen buiten tegen te hou-
den en om het felle licht buiten te houden. Vitrages 
blijven overdag vaak ook voor een deel dicht zodat 
passerende mensen niet zomaar naar binnen kunnen 
kijken. Dus wil je het overdag lekker licht houden in de 
kamer zonder dat er mensen naar binnen kijken, kies 
dan voor een vitrage (evt. in combinatie met een ander 
gordijn).

Inbetween

Een inbetween zit qua transparantie tussen een vitra-
ge en overgordijn in. Het is tevens ook een gordijn dat 
steeds vaker alleen wordt opgehangen. Inbetweens 
worden veel gebruikt in woonkamers, bijvoorbeeld 
voor de ramen die richting de achtertuin wijzen. Maar 
vaak ook voor het raam aan de straatkant. Overdag 
houdt een inbetween de eerste inkijk van buitenaf 
tegen, net zoals het scherpe licht. ’s Avonds is het 
omgedraaid, dan kunnen de mensen van buitenaf wat 
makkelijker naar binnen kijken. Natuurlijk is de ene 
inbetween wat transparanter dan de ander, maar vaak 
worden ze alsnog gecombineerd met een overgordijn 
(zeker aan de straatkant van het huis).



Overgordijnen

Overgordijnen hangen in de meeste huizen en interieurs 
in de woonkamer. Overgordijnen zorgen ervoor dat men-
sen van buitenaf niet naar binnen kunnen kijken. Ook 
zorgen ze ervoor dat het wat donkerder is in huis als ze 
dicht zijn. Vaak worden ze gecombineerd met een vitrage 
of inbetween die er dan voor hangt. Overgordijnen die-
nen er eigenlijk voor om ’s avonds de inkijk van buitenaf 
tegen te houden. De reden dat ze gecombineerd worden 
is omdat de overgordijnen overdag gewoon openhangen, 
hierdoor kan iedereen naar binnen kijken. Een vitrage of 
inbetween voorkomt dit omdat deze overdag deels dicht 
blijven. Overgordijnen hangen ook vaak op slaapkamers, 
in de meeste gevallen worden deze dan gevoerd (extra 
stuk stof achter het gordijn gemaakt) om er voor te zor-
gen dat het helemaal duister wordt op de kamer. 

Verduisterend gordijn

Verduisterende gordijnen worden in de meeste geval-
len gebruikt voor op slaapkamers. De functie van het 
gordijn zit eigenlijk al in de naam: verduisterend. Dit 
wilt zeggen dat het de inkijk tegenhoud en het licht van 
buiten, zodat je niet elke dag te vroeg wakker wordt 
omdat er fel licht naar binnen schijnt. Vaak hangen de 
mensen hier ook nog een inbetween of vitrage voor, 
zodat je overdag ook wat privacy hebt en niet elke keer 
het licht aan hoeft te zetten als je op de slaapkamer 
moet zijn.



Overgordijn Jasmijn Grijs

€ 11,95 per m2

https://curtain-company.nl/overgordijn-jasmijn-grijs-dcm416.html
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Loodveter of onderzoom? 

Het gordijn afgewerkt met een loodveter

Voor de afwerking onder in het gordijn heb je altijd twee opties, één daarvan is de 
loodveter. Een loodveter wordt altijd aan het gordijn gelokt (standaard bij de weve-
rij of in het atelier) met dezelfde kleur als het gordijn. Een loodveter is eigenlijk een 
soort verzwaringskabel dat er voor zorgt dat het gordijn mooi en strak in de plooi 
valt. 
Aan sommige kamerhoge gordijnstoffen zit al standaard een loodveter in verwerkt, 
omdat deze in de weverij al aan het gordijn wordt bevestigd. Wij hebben de keuze 
vrij aan de klant gelaten, dus wil je een onderzoom, dan halen wij de loodveter er 
gewoon voor je af!

Het gordijn afgewerkt met een onderzoom

De andere optie voor de afwerking van de onderzijde is een onderzoom. De on-
derzoom is bij ons meestal 12 cm hoog. Eerst wordt het gordijn afgelokt zodat het 
niet meer gaat rafelen onderin, hierna zal de onderzoom er in verwerkt worden. De 
onderzoom is eigenlijk het onderste stuk stof dat naar boven in omgevouwen. Een 
onderzoom maakt het gordijn een stuk steviger onderin, hiernaast zorgt het ook 
nog eens voor een mooie plooival!



Extra gewichtjes

Voor deze gewichtjes (loodjes) maakt het niet uit of je kiest voor een loodveter 
of onderzoom. Ze zitten er namelijk sowieso in. De gewichtjes dienen voor extra 
gewicht in de zijkanten zodat de gordijnen beter in de plooi zullen vallen, en wat 
strakker naar beneden hangen.

Is het nog niet helemaal duidelijk, neem dan contact met ons op!
e-mail: info@curtain-company.nl, telefoon: 085-1309189 of via onze sociale me-
dia pagina’s (Facebook of Instagram) voor een gratis adviesgesprek!

“De gewichtjes dienen voor extra 
gewicht in de zijkanten”



Waarom gordijnen 
op maat? 
Ben je toe aan nieuwe gordijnen of heb je net een nieuw huis waar nog 
geen raamdecoratie hangt? Kies dan altijd voor gordijnen van hoog-
waardige kwaliteit en gemaakt in een professioneel confectie-atelier. 
Laat je keuze zeker niet vallen op tweedehands gordijnen, neem ook 
niet de gordijnen mee uit het vorige huis! Deze zijn vaak al erg vies en 
zien er niet meer strak uit, en daarnaast zijn ze vaak te lang of juist veel 
te kort dit ziet er erg slordig uit (ze hangen niet mooi in de plooi). Als je 
veel te grote en te lange gordijnen hebt dan ontstaan er ook veel stof-
verzamelplekken in je huis (meer schoonmaken dus).

“Neem niet de 
gordijnen mee uit 
het vorige huis”

https://curtain-company.nl/contact
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Indien je voor gordijnen op maat kiest hoef je dus niet oneindig lang naar tweede-
hands gordijnen te zoeken die de juiste lengte en breedte maten hebben. Tegen-
woordig kan je zelfs online gordijnen op maat bestellen, hierbij heb je vaak ruime 
keuzes. De maten zijn zelf erg makkelijk op te meten en in te vullen in de webshop. 
Na de bestelling worden de gordijnen netjes voor jou op maat gemaakt, hierdoor 
voorkom je het probleem van te korte of te smalle gordijnen.

Als je hebt geïnvesteerd in gordijnen op maat dan vergroot je de waarde van de 
woning. Niet alleen op financieel gebied, maar ook zeker op het gebied van sfeer en 
aankleding in huis. Kies je voor kwaliteitsgordijnen op maat dan ben je duurder uit 
maar je kunt er ook zeker langer van genieten

Kies je voor op maat gemaakte gordijnen, dan heb je veel meer keuze in stoffen en 
kleuren. Je beslist dan zelf over de lengte van je gordijnen, of je een patroon in de 
stof wilt en natuurlijk welke plooi je in het gordijn wilt hebben. Door te kiezen voor 
de juiste raambekleding maak je je huis helemaal af! Kies je bijvoorbeeld voor een 
vitrage, inbetween, overgordijn of toch voor een verduisterend gordijn? Op maat 
gemaakte gordijnen maken jouw huis dus helemaal compleet.



Vraag gratis proefstalen aan 
en kijk welk gordijn het beste 
bij u past.

Gratis advies nodig? 

Tel: 085 1309 189
Mail: info@curtain-company.nl

www.curtain-company.nl
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