
Meetinstructies Screens

Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat.  
Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen. 

Benodigdheden

Meten op de dag

Pen & Papier Rolmaat 

De screen is zowel ‘op de dag’ (op het kozijn) als ‘in de dag’ (in het kozijn) te bestellen.  
Op deze pagina vindt u meetinstructies voor ‘op de dag’. ‘In de dag’ meetinstructies vindt u op de 
volgende pagina. 

Breedte
Meet de breedte op drie verschillende 
plaatsen op. Neem de kleinst gemeten 
maat. Voeg hier 12 cm aan toe, dan 
heeft u de bestelmaat. In ons reken-
voorbeeld is de bestelmaat
90 cm + 12 cm = 102 cm bestelmaat. 

Hoogte
Meet de hoogte op drie verschillende 
plaatsen op. Voeg hier de kastmaat 
aan toe, namelijk 15 cm aan. Dan heeft 
u de bestelmaat. In ons rekenvoor-
beeld is de bestelmaat
105 cm + 15 cm = 102 cm bestelmaat. 

Bedieningskant
U bepaalt de bedieningskant (links of 
rechts) door van buitenaf gezien met 
uw gezicht naar de gevel te staan. 
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Bekijk de volgende pagina voor meetinstructies in de dag. 



Meetinstructies Screens

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 

INHUIS Plaza - Londen 18, 2993 LA Barendrecht, Nederland - t: +31 (0)180 - 555 900 - e: info@inhuisplaza.nl

www.inhuisplaza.nl

Meten in de dag

U hoeft nu alleen nog maar de maten in te vullen op www.inhuisplaza.nl en uw bestelling te plaatsen. 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u de maten liever laten opmeten door één van onze vakkundige medewerkers? Bij een bestelling 
vanaf € 500,- is deze service gratis. Neem contact met ons op voor informatie en voorwaarden.

Plaats uw bestelling

Meetservice

De screen is zowel ‘op de dag’ (op het kozijn) als ‘in de dag’ (in het kozijn) te bestellen.  
Op deze pagina vindt u meetinstructies voor ‘in de dag’. ‘Op de dag’ meetinstructies vindt u op de 
vorige pagina. 

Breedte
Meet de breedte op drie verschillende 
plaatsen op. Neem de kleinst gemeten 
maat. Haal hier nog 1 cm af, dan heeft 
u de bestelmaat.In ons rekenvoor-
beeld is de bestelmaat
90 cm - 1 cm = 89 cm bestelmaat. 

Hoogte
Meet de hoogte op drie verschillende 
plaatsen op. Haal hier nog 0,5 cm af.  
Dan heeft u de bestelmaat. In ons  
rekenvoorbeeld is de bestelmaat
105 cm - 0,5 cm = 104,5 cm bestelmaat. 

Bedieningskant
U bepaalt de bedieningskant (links of 
rechts) door van buitenaf gezien met 
uw gezicht naar de gevel te staan. 
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