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www.hippeschoentjes.be

Tip! Om zeker te zijn dat de voetmeter op de juiste schaal is afgeprint, meet je best nog even met een meetlat na.

Voetmeter stappenplan
Waarom een maatfilter in cm?
Omdat schoenmaten verschillen van merk tot merk en van model tot model werkt
hippeschoentjes met een éénvoudige maatfilter in cm. We meten zelf alle schoentjes
na en bepalen per model voor welke voetlengtes ze geschikt zijn. Hierbij houden we
rekening met de nodige groeiruimte, zodat de voetjes vrij kunnen bewegen en optimaal
ontwikkelen. Het enige wat je hoeft te doen is even de voetjes van je kind meten en
de lengte van het grootste voetje in de maatfilter in te geven. Meteen krijg je een
overzicht van alle passende en beschikbare schoentjes !

Hoe betrouwbaar voetjes meten?

www.hippeschoentjes.be

Knip dit blad op de stippellijn (omzijde) of neem een ander papier en leg het tegen de
muur. Laat je kind hier met beide voetjes op staan.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Zorg ervoor dat je
kind goed rechtop
staat, met de hielen
mooi tegen de muur
en de voetjes recht
vooruit.

Teken een streepje
aan de verst
uitgestrekte teen
van beide voeten.

Meet de lengte
vanaf de rand van
het papier (de hiel)
tot aan het verste
streepje (de verst
uitgestrekte teen)

Geef de exacte
lengte van de
grootste voet in de
maatfilter in.
Je hoeft GEEN extra
groeimarge bij te
tellen.

Wat als het schoentje niet past?
Geen probleem! Via je account kan je gemakkelijk én gratis retourneren.

Toch graag passen? Bezoek dan onze échte winkel!
Nijverheidslaan 8 – 3200 Aarschot
OPEN op woe., vrij. en za. van 10-18u
Contact: info@hippeschoentjes.be

