
 
 

MEETINSTRUCTIES HOUTEN JALOEZIEËN 50 & 63 MM  

Bepaal de plaats waar u de houten jaloezie zou willen plaatsen. Houdt u er rekening mee dat 
er geen raam- of deurknoppen, verwarmingsbuizen of andere hindernissen de plaatsing 
belemmeren. Het monteren van een jaloezie kan zowel in het kozijn of tussen twee muren 
(in de dag) als op het kozijn (op de dag) gebeuren. Er worden bij de houten jaloezieën 
schaarsteunen meegeleverd.  

Schaarsteunen  

De schaarsteunen zorgen ervoor dat de jaloezie stevig op de plek waar u het plaatst blijft 
hangen. De schaarsteunen kunnen zowel in het kozijn of tussen twee muren (in de dag) als 
op het kozijn (op de dag) geplaatst worden. Zorg ervoor dat de steunen gelijkmatig verdeeld 
worden over de breedte. Dit om extra stevigheid van het product te garanderen. Als de 
jaloezie in de steunen is bevestigd, drukt u de borg tegen de bovenlat aan. Controleer 
vervolgens of alles goed vastzit.  

SOORTEN AFMETINGEN 
METEN IN HET KOZIJN (IN DE DAG)  

STAP 1: BEPAAL DE PLAATSING  

De houten jaloezie komt in het kozijn of tussen twee muren te hangen.  

STAP 2: METEN IN DE DAG  

Meet op twee verschillende plaatsen de breedte binnen het 
raamkozijn of tussen twee muren. Vervolgens meet u de 
hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of vloer op 
twee plaatsen.  

Let op! U geeft de kleinste afmeting van de breedtemaat -1cm 
en hoogtemaat door.  

STAP 3: BESTELLEN  

Voer de kleinste breedtemaat -1cm en kleinste hoogtemaat in 
op de productpagina van de gewenste houten jaloezie. Voer 
vervolgens de overige gegevens in en u kunt het product 
bestellen.  

 

 

 

 



 
 

METEN OP HET KOZIJN (OP DE DAG) STAP 1: BEPAAL DE PLAATSING  

De houten jaloezie komt over het kozijn te hangen.  

STAP 2: METEN OP DE DAG  

Meet de breedte en de hoogte inclusief de gewenste overlap.  

STAP3: BESTELLEN  

Voer de breedte en hoogte afmetingen in op de productpagina 
van de gewenste jaloezie. Voer vervolgens de overige 
gegevens in en u kunt het product bestellen.  

KIEZEN VOOR MONTAGESERVICE  

Aan het einde van het bestelproces kunt u kiezen voor onze montageservice. Wij laten een 
monteur naar u op locatie komen die de houten jaloezieën voor u komt monteren. Houdt er 
wel rekening mee dat er extra kosten aan gebonden zijn als u kiest voor onze 
montageservice. De kosten worden in het totaaloverzicht van het winkelmandje 
weergegeven.  

ZELF EENVOUDIG HOUTEN JALOEZIEËN MONTEREN?  

Een houten jaloezie monteren is zeer eenvoudig. Maar wij vinden het toch belangrijk dat 
onze klanten stapsgewijs worden geïnstrueerd over het meten-en monteren van een 
jaloezie. Voor de monteerinstructies gaat u naar de pagina monteernstructies.  

Namens Raamdeluxe wensen wij u langdurig plezier met uw aankoop. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0186-660510 of e-mail 
info@raamdeluxe.nl. Onze medewerkers helpen u graag.  

 
 


