Meet bij voorkeur met een rolmaat. Met een duimstok doormeten duurt lang en er kunnen sneller fouten
optreden.

Breedte:
Neem de breedte maat tussen de gevelsteen, trek hier 8 tot 10mm van af en u heeft de buitenwerkse bestelmaat
voor het kozijn.
Let op:




Bij oude gebouwen kan er verzakking dan wel scheefstand zijn, het kan in de praktijk voorkomen dat er meer
speling aangehouden moet worden. Controleer dus altijd met een waterpas of de muren waterpas staan.
Indien u een kozijn besteld met aanslag heeft u aan de binnenzijde extra speling, wat u met de aftimmering
kan wegwerken.
Indien u een vlak kozijn besteld zonder aanslag controleer dan aan de binnenzijde de dagmaat! Indien de
binnenmuur opening kleiner is en u heeft een draairaam kunnen er problemen optreden. Van af rand kozijn
tot aan begin scharnier heeft u 15mm speling. In de praktijk wil de binnenmuur weleens 10 tot 20mm per
kant kleiner zijn! In dat geval kunt u dus beter een kozijn met aanslag bestellen.

Hoogte:
Neem de hoogte maat van af bovenkant kozijn tot onderkant bestaand kozijn, trek hier 5 tot 10mm van af en nu
heeft u de buitenwerkse bestelmaat.
Let op:






Soms zit het kozijn lager ivm een stalen latei of een lood aansluiting.
Bij oude gebouwen kan er verzakking dan wel scheefstand zijn, het kan in de praktijk voorkomen dat er meer
speling aangehouden moet worden. Controleer dus altijd met een waterpas of de muren waterpas staan.
Gaat u de bestaande waterslag vervangen dan heeft u meer ruimte in de hoogte, u kunt de nieuwe
waterslag hier immers op afstemmen.
Gaat u de bestaande waterslag niet vervangen maar behouden dan heeft u in de hoogte minder speling.
Soms is het raadzaam bijvoorbeeld bij een houten kozijn om een stukje hout weg te halen om te kijken hoe
hoog de waterslag onder het kozijn zit.

Controle:
Controleer altijd de maatvoering aan de binnenzijde. Het is het makkelijkst om voor jezelf een doorsnede schets van
de situatie uit te werken, zo loop je niet tegen verassingen aan. Mocht er een afwijking zijn dan kun je sturen naar
een oplossing.
Speling:
Zorg dat er altijd speling is met name bij de bredere puien kan kunststof uitzetten en krimpen. Als er geen speling is
en het kozijn zit er strak tussen kan bijvoorbeeld een dorpel gaan doorbuigen als het een warme zomerdag is, met
als gevolg een klemmende deur of raam.

