
1. Kies a.u.b. een afdrukoptie 

+

Zo kunt u correct afdrukken.
Voor Mac en Safari 
    Ik wil liever een ander systeem gebruiken.

2. 
Controleer of de sjabloon

op de juiste schaal  
afgedrukt wordt. 
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3. 
Volg onze aanwijzingen 

om uw voet op te meten.

PAGINA 2

1. 
Kies eerst een 

afdrukoptie uit.

PAGINA 1

4. 
Vind uw optimale 

schoenmaat !

Mogelijkheid 1
Afdrukken vanuit Safari

Mogelijkheid 2
Afdrukken vanuit Mac

Mogelijkheid 3
Afdrukken vanuit Acrobat Reader
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32 cm | 14

31,6 cm | 13, 5

31,2 cm | 1 3

30,8 cm | 12,5

30,3 cm | 12

29,8 cm | 11, 5
39,6 cm | 11

29,1 cm | 10,5

28,7 cm | 10

28,3 cm | 9, 5

27,8 cm | 9

27,4 cm | 8,5

27 cm | 8

26,5 cm | 7, 5

26 cm | 7

25,6 cm | 6, 5

25,1 cm | 6

24,7 cm | 5, 5

24,3 cm | 5

10 c m
gilt bis Größe 9

11 cm
gilt für die Größen 9,5 – 1 2

12 c m
gilt ab Größe 12,5

1. Beslis eerst of u uw linkervoet of uw rechtervoet wilt opmeten 
(pagina 3 of pagina 4). Als u niet precies weet welke voet u 
het best neemt, raden wij u aan beide voeten op te meten. De 
grootste voet dient dan als maatstaf. 

2. Vouw de rechteronderkant van het vel papier aan de      
markering om of knip het gewoon af. 
 
  

3. Om zo exact mogelijk te kunnen meten, vragen wij u het vel 
papier met de hiel tegen een gladde muur of een deur te leggen.  
 
TIP 
In de loop van de dag kunnen uw voeten een beetje opzwellen. 
Misschien hebt u ‘s morgens een andere schoenmaat dan ‘s avonds. 
Daarom is het beter uw voeten ‘s middags op te meten. 
 

4. Zet uw voet op de voetsjabloon. Let erop dat de achterkant 
van uw hiel precies op de rode lijn onderaan ligt en dat de         
binnenkant van uw voet tegen de verticale lijn staat. 
 

5. TIP 
Sokken kunnen, afhankelijk van de dikte, een invloed hebben op 
het resultaat van de meting. Trek daarom sokken aan die u ook 
later in de nieuwe schoenen zult dragen. 

6. Markeer met een stift uw voetlengte en de rand van uw voet 
bij de kleine teen.  
 
TIP 
U kunt uw voeten zelf opmeten, maar om kleine meetfoutjes te 
vermijden, raden we u aan u te laten helpen door een tweede    
persoon. Als er net niemand in de buurt is, let er dan op dat uw 
tenen op het vel papier niet verschuiven als u zich bukt.  

7. Neem nu uw voet van het vel papier en lees uw              
SHOEPASSION.com-schoenmaat af. Wanneer de rand 
van uw voet bij de kleine teen duidelijk over de maximale 
breedtelijn voor uw schoenmaat komt, raden wij u aan 
een model te nemen dat ook in extra brede uitvoeringen            
verkrijgbaar is. 
 
TIP 
Als u bij het aflezen merkt dat u net tussen twee schoenmaten 
ligt, is het beter uw voeten een beetje meer plaats te gunnen 
en de grotere schoenmaat te nemen. Hetzelfde geldt ook als u              
verschillend grote voeten hebt.
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Zo meet u uw voet correct :
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Hier vouwen a.u.b. 

Voetlengte

rechtervoet

(heren)

Vragen?
Wij helpen u graag verder ! 

           024 808 0116

klantenservice@shoepassion.nl

Voetbreedte 

Als de rand van uw voet bij de kleine teen 

duidelijk over de maximale breedtelijn 

ligt, kunt u beter kiezen voor een model 

met een bredere leest. D
eze extra brede 

uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor de 

modellen 530, 531, 540, 541, 542, 551, 570, 

591, 592.

12 cm

geldt vanaf maat 12
,5

11 cm

geldt voor de maten 9,5 – 12

10 cm

geldt to
t m

aat 9
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Check grootte sjabloon
Werd uw PDF-document op de juiste schaal afgedrukt? 
Dan is dit veld precies zo groot als een credit card.  

Mogelijke kaarten :

credit card of 
EC-kaart

Europese ziekte-
verzekeringskaart 

identiteitskaart



Hier vouwen a.u.b.

Voetbreedte 
Als de rand van uw voet bij de kleine teen 

duidelijk over de maximale breedtelijn 

ligt, kunt u beter kiezen voor een model 

met een bredere leest. Deze extra brede 

uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor de 

modellen 530, 531, 540, 541, 542, 551, 570, 

591, 592. 

Voetlengte 

linkervoet(heren)

Vragen? 
Wij helpen u graag verder ! 

            024 808 0116

klantenservice@shoepassion.nl

12 cm

geldt vanaf maat 12,5

11 cm

geldt voor de maten 9,5 – 12

10 cm
geldt tot maat 9

31,2 cm | 1330,8 cm | 12,530,3 cm | 1229,8 cm | 11,5
29,6 cm | 1129,1 cm | 10,5

28,7 cm | 1028,3 cm | 9,527,8 cm | 927,4 cm | 8,5
27 cm | 826,5 cm | 7,526 cm | 725,6 cm | 6,525,1 cm | 624,7 cm | 5,5

24,3 cm | 5
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Check grootte sjabloon
Werd uw PDF-document op de juiste schaal afgedrukt? 
Dan is dit veld precies zo groot als een credit card.   

Mogelijke kaarten :

credit card of 
EC-kaart

Europese ziekte-
verzekeringskaart

identiteitskaart


