
In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt opmeten wat je maten zijn voor onze werkkleding. 
In de maattabel kan je vervolgens aflezen wat je kledingmaat is, aan de hand je opgemeten maten. 
Om je werkkledingmaat vast te stellen dien je vier maten op te meten. Voor bovenkleding gaat het om de volgende maten:
 • Borstomvang (bovenwijdte)
 • Taille (taillewijdte)
 • Heupomvang (heupwijdte)

Om je broekmaat te kunnen bepalen heb je alleen de volgende maat nodig:
 • Taille (taillewijdte)
 

TIPS VOOR HET OPMETEN VAN MATEN VOOR WERKKLEDING
Hoe zorg je ervoor dat je op de juiste manier je maten opmeet? Ter advies geven wij altijd vier tips voor het correct opnemen van je maten:
 1.  Gebruik een meetlint
 2. Trek niet (te hard) aan het meetlint; dit kan ervoor zorgen dat het meetlint uitrekt, waardoor de maten niet correct opgenomen worden.
 3. Draag geen dikke kleding tijdens het meten. 
 4. Laat iemand anders je maten opmeten, zodat de maten goed afgelezen kunnen worden
 

HET OPMETEN VAN MATEN VOOR WERKKLEDING IN STAPPEN
STAP 1: HET METEN VAN DE BOVENWIJDTE
De bovenwijdte is het breedste punt van de borstomvang. Het opnemen van de bovenwijdte verschilt voor mannen en vrouwen. Vrouwen dienen het 
meetlint ter hoogte van de tepels te houden voor het opmeten van de bovenwijdte. Mannen houden het meetlint net iets onder de oksels voor het 
opmeten van de bovenwijdte.

STAP 2: HET METEN VAN DE TAILLEWIJDTE
De taillewijdte kan worden opgenomen door het meetlint rond de (natuurlijke) taille te wikkelen. Je taille is het smalste deel van je romp.

STAP 3: HET METEN VAN DE HEUPWIJDTE
De heupwijdte is het breedste punt van de heupen. Neem de maat op door het meetlint rond het breedste punt van de heupen te wikkelen.

MAATTABEL

Op de volgende pagina vind je de verschillende maattabellen die je over het algemeen voor onze producten kunt gebruiken. Voor zowel heren als 
dames is er een maattabel voor bovenkleding en een maattabel voor jeans. Bovendien zal er binnenkort bij elk product een maattabel verschijnen 
die specifiek op dat product van toepassing is.
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