
De perfecte voordeurmat 
op maat in 3 eenvoudige 
stappen

De voordeurmat is de belangrijkste deurmat in bijna ieder huis en 

bedrijfspand. De mat krijgt veel te verduren en is het visitekaartje voor je 

gasten bij binnenkomst. Belangrijk dus dat deze deurmat van hoge kwaliteit 

is en helemaal perfect op z’n plek ligt. Daarom beschrijven we in dit artikel 

hoe jij in 3 eenvoudige stappen de perfecte voordeurmat op maat neerlegt.

1 2 3afmetingen van 
de voordeurmat 
opmeten

bepaal welke 
voordeurmat het 
beste bij je past

voordeurmat  
op maat  
bestellen

*  Op de volgende pagina’s leggen we de stappen precies uit  * 



1   afmetingen van de voordeurmat opmeten 
 
De weg naar de perfecte voordeurmat op maat begint bij correct meten.  

Het spreekwoord is niet voor niets: meten = weten! 

 

We starten bij de dikte van de mat. Komt de voordeurmat verzonken te liggen, 

bijvoorbeeld in de uitsparing van het luik van de kruipruimte? Meet dan eerst de 

hoogte van de uitsparing op. Mattador heeft voordeurmatten van 6, 7 en 9mm hoog. 

Heb je nog meer hoogte te overbruggen? Geen probleem, speciaal hiervoor biedt 

Mattador opvulmatten van 3 of 6mm. 

 

Tijd om de juiste lengte en breedte te meten. Wanneer de mat verzonken ligt 

dan is het belangrijk om alle vier de zijden te meten. Dus je meet 2x de lengte 

(link en rechts) en 2x de breedte (boven en onder). Is de uitsparing niet helemaal 

symmetrisch? Ga dan uit van de grootste maten. Zo voorkom je dat je straks met een 

te kleine voordeurmat zit. Meet secuur, want wij snijden de mat tot op de millimeter 

nauwkeurig! 

 

Ligt de mat niet verzonken in de vloer? Dan komt de grootte wat minder nauw en 

is deze vooral afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Ligt de voordeurmat op een 

kruipruimteluik? Dan moet de mat uiteraard wat groter zijn dan het luik zodat je deze 

niet meer ziet wanneer de mat op de vloer ligt. 

 

Veel mensen vinden het mooi wanneer de voordeurmat over de volle breedte van 

de gang ligt. Terecht, want dit oogt chique en het is bovendien praktisch: je zult bij 

binnenkomst de mat nooit missen. Maar er is ook een keerzijde: bij een smalle gang 

kan een voordeurmat op volle breedte er tevens voor zorgen dat de gang smaller 

oogt dan dat hij is. Neem dit in overweging bij aanschaf!



2   bepaal welke voordeurmat het beste bij je past 

 

Voordeurmatten komen in alle soorten en maten. Je weet inmiddels dat je bij 

Mattador iedere maat bestelt die je maar wil, maar hoe zit het met de soorten 

deurmatten? Welke soort mat is het beste voor jou? 

 

Veel aanbieders delen hun deurmatten op in droogloopmatten en 

schoonloopmatten. De droogloopmat is om je schoenen te drogen en de 

schoonloopmat is er om je schoenen schoon te maken. Maar heb je niet beide 

functies nodig? Bij Mattador vinden we van wel! Daarom zijn alle Mattador 

deurmatten kanjers in beide takken van sport. Droog- en schoonloopmatten dus! 

De keuze zit slechts in de details. Onze Mattador Marshall is het beste in drogen 

en onze Mattador Admiral is een kei in het verwijderen van vuil. Komen er veel 

mensen binnen met hele vieze schoenen? Dan raden wij de Admiral aan. Is dit 

niet het geval dan zijn beide deurmatten prima.

3   voordeurmat op maat bestellen 

 

Nu je precies weet hoe groot de mat moet zijn en welke je wil hebben, is het 

tijd om jouw voordeurmat op maat te bestellen op mattador.nl. Kies in onze 

webshop de deurmat die bij je past en selecteer de optie ‘mat op maat’. Geef nu 

de gewenste lengte en breedte op in centimeters met 1 getal achter de komma, 

dus bijvoorbeeld: 69,8 cm. 

 

Is de uitsparing in de vloer symmetrisch (rechte hoeken) en zitten er geen 

leidingen of andere obstakels in de weg? Dan hebben we goed nieuws voor je: 

je bent nu klaar! Het enige wat je hoeft te doen is wachten tot jouw voordeurmat 

op maat arriveert. De mat zal zo perfect passen als een maatwerkpak. 

 

Is de uitsparing in de vloer niet symmetrisch of zijn er andere obstakels die de 

mat in de weg liggen? Dan is de kans groot dat je de voordeurmat wat bij moet 

snijden. Heb je geen goed mes hiervoor in huis? Bestel dan ons Mattador snijmes 

voor slechts 2,50 euro mee met je deurmat en volg na het bezorgen van de mat 

stap 4 om de mat te perfectioneren.

http://www.mattador.nl/deurmatten-op-maat


Optionele stap: deurmat op maat snijden

Het op maat snijden van de voordeurmat is een secuur werkje en je hebt natuurlijk 

maar één kans, dus het moet direct goed gaan. Zorg voor zo min mogelijk 

afleiding wanneer je hiermee aan de slag gaat en doe het eventueel met zijn 

tweeën.

Ook dit begint weer bij goed meten. Meet het obstakel zo nauwkeurig mogelijk 

op. Vervolgens draai je de deurmat om en teken je de uitsparing op de achterkant 

van de mat uit.

LET OP: 

omdat de mat ondersteboven ligt, teken je de uitsparing in spiegelbeeld uit!

Begin na het uittekenen niet direct te snijden in de voordeurmat, maar draai 

de mat weer om en leg deze op de plek van bestemming. Let goed op dat de 

uitsparing die je op de onderkant van de mat hebt uitgetekend precies samenvalt 

met de vorm van het obstakel.

Check?  

Nu is het tijd om te snijden. Draai de voordeurmat weer om en leg deze op een 

vlak en veilig oppervlak dat niet gevoelig is voor beschadiging (leg de mat dus niet 

rechtstreeks op de vloer bij het snijden want die beschadigt snel). Snij de uitsparing 

voorzichtig uit en verwijder resten met een stofzuiger.

Voila! Jouw voordeurmat op maat is helemaal klaar om vocht en vuil te te lijf te 

gaan en jouw huis schoon te houden!

!
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