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Hoe meet ik mijn raam op?  
 
Het geheim van een goede plaatsing zit in het correct opmeten van je raam. 
  
Veisters zal je ramen op de millimeter nauwkeurig produceren en leveren.  
 
Giswerk is dus niet de bedoeling! Meet je verkeerd? Dan zal het raam niet passen. Let er ook op 
dat de maten die je in de configurator ingeeft niet de afmetingen van de opening in je muur zijn. 
We gaan je vragen om bij bepaalde afmetingen iets bij te tellen of af te trekken. Hoe dat exact in 
zijn werk gaat ontdek je hieronder.   
 
Let op: Meet en reken steeds in millimeters!  
 
 
De twee soorten plaatsingen, afhankelijk van je muur.  
 
De meeste ramen worden zogenaamd "achter slag" geplaatst. Het raam komt dan achter de 
buitenmuur. Dit is enkel mogelijk als er een binnen- en een buitenmuur is (ook binnen- en 
buitenspouw genoemd). Doorgaans is de opening van de binnenmuur zo’n 10 cm breder en 5 cm 
hoger dan de buitenmuur. Dat heeft gevolgen voor je meting.   
 
 Je zal zien dat de opening die je aan de buitenkant meet kleiner is dan de opening aan de 

binnenkant.  
 

 Het opmeten van een raam doe je aan de buitenkant. Je meet dus de kleinste opening op.  
 
Soms wordt een raam niet tegen de buitenmuur geplaatst. Dat is meestal het geval wanneer je 
geen buiten- en binnenmuur hebt. Er is dan één massieve muur met één opening die overal 
dezelfde afmetingen heeft. Je raam wordt binnen die opening gemonteerd.  
 
Hoe je dit alles exact meet, ontdek je hieronder in detail.  
 
 
Ramen meten we steeds op in millimeters! Om een goede luchtdichtheid te 
garanderen, telt elke millimeter.  
 
Wat heb je nodig?  
 

 Een waterpas  
 Een plooi- of rolmeter 
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Montage van het raam achter de buitenmuur 
- je hebt dus een spouwmuur - 
 
 
 

1. Verifieer dat de raamdorpel waterpas ligt (100% horizontaal) 
 
 

2. Meet de breedtemaat 
 

a) Meet de horizontale breedte tussen de stenen van de buitenmuur. Doe dat boven, 
beneden en in het midden van het raam. Let op dat je de meter waterpas houdt!  
 

b) Neem de grootste van de 3 breedtes. Zo ben je zeker dat het raam in de volledige 
opening past. Het raam zal overal dezelfde breedte hebben.  

 
c) Tel hier 50mm bij. 

 
d) Deze afmeting mag je in de configurator ingeven. Dit is de breedte van het raam dat we 

zullen leveren. 
 

e) Omdat het raam nu een beetje breder dan de opening is, kan het mooi ingewerkt 
worden. De opening in de buitenmuur die je gemeten hebt was immers iets kleiner dan 
de binnenzijde. We hadden dus wat marge. Het raam kan daarna gemakkelijk waterdicht 
afgekit worden.  
 
 

3. Meet de hoogtemaat 
 

 

a) Meet op drie plaatsen de hoogte tussen de dorpel en de bovenzijde van de opening. Als 
de dorpel een opkant heeft (een deel dat hoger is dan de rest), meet dan vanaf de 
bovenzijde van de opkant (de opkant zit zijdelings meestal in de gevelsteen verwerkt). 
Houd de meter hier zeker ook waterpas.  

 
b) Neem opnieuw de grootste maat in mm. Normaal mag de afmeting tussen je drie 

metingen niet meer dan 1 cm afwijken, anders is de opening niet rechthoekig.  
 

c) Tel hier 25mm bij.  
 

d) Deze afmeting mag je in de configurator ingeven. Dit is de hoogte van het raam dat we 
zullen leveren.  
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Montage van een raam tussen de stenen van de buitenmuur 
- je hebt dus een massieve muur - 
 
 
 

1. Verifieer dat de raamdorpel waterpas ligt (100% vlak) 
 
 

2. Breedtemaat  
 

a) Meet de horizontale breedte tussen de stenen boven, beneden en in het midden van het 
raam. Let op dat je de meter waterpas houdt! 
 

b) Neem de kleinste van de 3 breedtes.  
 

c) Trek hier 10 mm van af.  
 

d) Deze afmeting mag je in de configurator ingeven. Dit is de breedtemaat van het raam dat 
we zullen leveren.  

 
e) Omdat het raam nu kleiner is dan de opening, kan het mooi ingebouwd worden (vast te 

vijzen door de kozijnkader). Daarna kan het raam gemakkelijk rondom waterdicht afgekit 
worden.  
 
 

3. Hoogtemaat  
 

a) Meet op drie plaatsen de hoogte tussen de dorpel en de bovenzijde van de opening. Als 
de dorpel een opkant heeft (een deel dat hoger is dan de rest), meet dan vanaf de 
bovenzijde van de opkant. 
 

b) Houd de meter hier zeker perfect verticaal  
 

c) Neem opnieuw de kleinste maat in mm. Normaal mag de afmeting niet meer dan 1 cm 
afwijken, anders is de opening niet rechthoekig.  

 
d) Trek hier 5mm van af.  

 
e) Deze afmeting mag je in de configurator ingeven. Dit is de hoogtemaat van het raam dat 

we zullen leveren.  
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 Benodigdheden.  

 
Een goede plaatsing begint bij een perfecte opmeting.  
 
Dit heb je nodig tijdens het opmeten:  
 

 Plooi of rolmeter  
 Waterpas  

 
 
Dit heb je nodig voor het uitbreken van een bestaand raam: 
 

 Voldoende mankracht (zeker bij grotere ramen (>1 m²))  
 Beschermende kledij:  

o Handschoenen  
o Veiligheidsschoenen  
o Helm  
o Veiligheidsbril  
o Stofmasker  

 Beschermdeken tegen vallend glas  
 Gekeurde ladder  
 Koevoet  
 Slijpschijf  
 Hamer  

 
 
Dit heb je nodig voor de plaatsing van een nieuw raam  
 

 Voldoende mankracht (zeker bij grotere ramen (> 1 m² ) 
 Dezelfde beschermmiddelen als bij de uitbraak (een raam kan steeds vallen)  
 Klopboor  
 Stelblokjes voor het uitpassen van het raam in de opening  
 Spieën voor het tijdelijk vastzetten van het raam  
 Ankers (deze worden meegeleverd)  
 PUR schuim (wordt meegeleverd)  
 Silicone kitvoeg  
 Beschermtape voor het afkitten en op-PUR'ren van het raam  
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Het plaatsen zelf!. 
 
Veilig werken 
 

Zelf een raam plaatsen is niet moeilijk, maar het is wel belangrijk om het veilig te doen. 
Je bent met een zwaar gewicht en een raam uit glas aan het werk. In sommige gevallen 
is dat ook nog eens op hoogte.  
 

Neem dus steeds voldoende veiligheidsvoorzorgen en bescherm te allen tijde je veiligheid. Een 
raam kan al snel 100 kilo wegen en is groot. Zorg ook dat je hulp hebt om het op te hijsen.  

 
Oude ramen verwijderen  
 

Is je raam geleverd? Dan mag het oude verwijderd worden. We leggen hieronder uit 
hoe je dat aanpakt.  
 

Bestaande ramen zitten vaak nog in de gevel met hun volledige afwerking. Soms zijn dit aan de 
binnenzijde houten kassementen. Af en toe zijn ze ingepleisterd. Aan de buitenzijde kan het 
raam nog aan de gevel vastzitten met een kitvoeg. Verwijder deze afwerking steeds volledig, 
oordeelkundig en dus stap voor stap. Haast en spoed zijn zeker hier zelden goed.   
 

a) Maak alle loszittende delen los. Haal het raam uit de scharnieren en maak daarna de 
scharnieren los. Begin hierbij altijd onderaan en werk naar boven toe.  
 

b) De meeste ramen zijn met metalen ankers vastgezet, achter de binnenafwerking. Als je 
deze hebt teruggevonden en het raam is volledig vrijgemaakt, dan kan je het raam in 
principe in zijn geheel uitnemen.  
 

c) Probeer nooit een raam te verwijderen met brute kracht!  
 

d) Soms kan je in een bestaand raam de glaslatten verwijderen (of de stopverf bij een zeer 
oud raam). Lukt dat? Dan kan je het glas uit het raam halen voor je het uitbreekt. Dat is 
nadien ook handiger in het containerpark. Daar moet je het profiel en het glas apart 
aanbieden.   
 

e) Om het raamprofiel te verwijderen zal je soms eerst op enkele plaatsen door het 
raamprofiel moeten zagen. Daarna kan je het profiel gemakkelijk met een koevoet 
losmaken. Je moet ook rekening houden met de manier waarop de ramen zijn 
vastgemaakt: ofwel met ankers, ofwel met schroeven.  
 

i. Is het raam vastgemaakt met ankers? Dan zal je misschien enkele stenen moeten 
uitbreken met een hamer en een beitel. Let op dat de raamopening nog steeds mooi 
recht is. Maak dus zo weinig mogelijk schade. Let ook op de bestaande isolatie en zorg 
ervoor dat je deze niet beschadigt.  
 

ii. Zit je raam vast met schroeven? Dan kan je deze gewoon losschroeven en de 
raamprofielen gemakkelijk verwijderen.  

 

f) Controleer de staat van de muren.  
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Is het hele raam verwijderd? Dan mag je nagaan of de muren nog mooi recht zijn. 
Gebruik hiervoor een waterpas en vergeet ook de vensterbank niet te controleren.  

Daarna ben je klaar om de nieuwe ramen te plaatsen.  
 
 

Nieuwe ramen plaatsen  
 
Ankers of schroeven?  
 

Vooraleer je start mag je bepalen hoe je de nieuwe ramen zal bevestigen. Werk je met volle 
muren? Dan is het aangeraden om met schroeven te werken. Bij spouwmuren worden ankers 
gebruikt. Bij elke bestelling worden voldoende ankers meegeleverd om de ramen correct te 
kunnen plaatsen. 
 
 

Plaatsen van de ramen  
 
1. Bevestig de ankers op de zijkanten van het kozijn vóór je het raam plaatst.  

 

2. Plaats een laag siliconen op de vensterbank die ongeveer gelijkloopt met de buitenste rand 
van het raam, voor je het raam er op plaatst. Zo kan hier alvast geen water meer onder lopen.  

 

3. Zet de ramen steeds waterpas op de dorpel. 
 

4. Positioneer de ramen op voorlopige houten spietjes zodat alles stabiel, waterpas en op zijn 
definitieve positie staat. Dankzij de houten spieën kan je de ramen helemaal correct 
waterpas krijgen en de plaatsing nog wat bij sturen. Vermijd echter dat je te veel spanning op 
het raam zet.  

 
In geval van plaatsing "achter slag" (je hebt dus een buiten- en binnenmuur), plaats je je raam 
langs de binnenzijde tot net voor de buitenmuur. Zorg ervoor dat het raam niet tegen de 
buitenmuur aan zit, maar zo'n 0,5 à 1 cm naar achteren (van binnen naar buiten gekeken). Zo 
kan je het raam later gemakkelijk afkitten.  
 
Voor je het raam plaatst breng je op het kozijn verticaal links en rechts en bovenaan een 
zwelband aan. Deze zorgt ervoor dat het raam, wanneer het tegen de buitenmuur aandrukt, 
mooi aansluit tegen de gevelsteen. Deze zwelband is ook de rugvulling voor het afkitten van het 
raam wanneer je het afwerkt.  
 
Plooi daarna de ankers om tot tegen de binnenmuur waarin je het raam wil bevestigen. Gebruik 
de speciale kozijnpluggen (deze zijn bestemd voor bakstenen muren, bij andere types zijn 
mogelijk andere pluggen vereist). Bevestig de ankers met de pluggen in de draagstructuur.  
 
Verwijder voorzichtig de spieën en verifieer of het raam stabiel staat.  
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Isolatie ramen  
 
Vergeet niet dat de voeg tussen het raam en de binnenmuur luchtdicht moet worden 
afgesloten met PU schuim.  
 
PU (Polyurethaan) is een uitstekende isolator, zowel thermisch als akoestisch.  
Bij elke levering zorgen wij voor voldoende PU schuim om je raam op te schuimen.  
 
Bescherm je raamprofielen goed wanneer je PU schuim gebruikt. PU kan vlekken maken die 
moeilijk te verwijderen zijn. Gebruik daarom afplaktape om je ramen te beschermen. 
 
Bevochtig het oppervlak waar je PU schuim zal aanbrengen eerst met een plantenspuit. Het PU 
schuim hardt dan beter uit. Vul dan de opening tussen het kader en de muur met het 
isolatiemiddel.  
 
Let goed op welk type PU schuim je gebruikt. Er zijn verschillende types en gewone PU schuim 
kan enorm uitzetten. Gebruik in dat geval niet teveel schuim in één keer. Als je low expansion PU 
schuim hebt kan je gerust meer gebruiken want deze zal niet veel meer uitzetten. Laat het 
schuim drogen en snij of schraap daarna het overtollige, verharde schuim weg.  

 
Afwerking ramen  
 
Werk de kozijnen af met siliconen en kit de ramen af. Bescherm hiervoor je ramen met 
afplaktape. Voor een glad en proper kitwerk kan je de siliconenlaag even afstrijken na plaatsing 
met een natte spons met zeepsop of met je vinger nadat je deze in water met zeepsop hebt 
gedopt (silicone wordt niet meegeleverd). 

 

Ziezo, de klus is geklaard! 
 
Je bent klaar. Je raam is nu goed geïnstalleerd en kan in gebruik genomen worden. 
 

Heb je nog vragen over de plaatsing, stuur ons gerust een mailtje met je vragen, dan proberen 
we je te helpen.  

shop@veisters.be 

 
 


