
HOE BEPAALT U UW RINGMAAT
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0 1 2 in 1. RINGMATEN ZIJN ERG PRECIES. Volg deze 
 instructies precies op om een accurate afmeting
 te krijgen van uw ringmaat.

2. VOOR HET PRINTEN:  Zorg dat u de paginaschaal 
 op “geen” zet in uw printer dialoog venster.
 (Druk op CTRL+P Om uw printer dialoog te openen)

3. NA HET PRINTEN: Meet de balk linksboven op 
 de eerste pagina. Deze balk moet precies 5 centi-

meter lang zijn. Als u dit heeft gecheckt, heeft u het 
formulier correct geprint en kunt u aan de slag!

MEET ACTUELE RING

1. Kies een ring die goed past bij de bedoelde vinger. 
(Zie pagina 3)

2.  Plaats de ring over de onderstaande cirkels. 
 De buitenste rand van de cirkel staat gelijk aan
 het aantal millimeters. U zorgt ervoor dat er zoveel 
 mogelijk van de cirkel zichtbaar is in het midden van 

uw ring, zonder dat er een witte rand zicthbaar is.
 (Blijf met uw oog recht boven de ring om afwijkingen 

te voorkomen!)
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NEDERLAND / GERMANY UNITED STATES  GB / AUSTRALIA FRANCE
   

14 ½ (14,50 mm) 3 ½ (14,45 mm) G (14,45 mm) 45 (14,32 mm)

   

 3 ¾ (14,66 mm) G ½ (14,66 mm) 46 (14,64 mm)

14 ¾ (14,75 mm)   

 4 (14,88 mm) H ½ (14,88 mm) 

15 (15,00 mm)   47 (14,96 mm)

 4 ¼ (15,09 mm) I (15,09 mm) 

15 ¼ (15,25 mm) 4 ½ (15,29 mm) I ½ (15,29 mm) 48 (15,28 mm)

15 ½ (15,50 mm) 4 ¾ (15,49 mm) J (15,49 mm) 

   49 (15,60 mm)

15 ¾ (15,75 mm) 5 (15,72 mm) J ½ (15,72 mm) 

 5 ¼ (15,92 mm) K (15,92 mm) 50 (15,92 mm)

16 (16,00 mm)   

 5 ½ (16,13 mm) K ½ (16,13 mm) 

16 ¼ (16,25 mm)   51 (16,23 mm)

 5 ¾ (16,33 mm) L (16,33 mm) 

16 ½ (16,50 mm) 6 (16,56 mm) L ½ (16,56 mm) 52 (16,56 mm)

16 ¾ (16,75 mm) 6 ¼ (16,76 mm) M (16,76 mm) 

   53 (16,87 mm)

17 (17,00 mm) 6 ½ (16,97 mm) M ½ (16,97 mm) 

 6 ¾ (17,17 mm) N (17,17 mm) 54 (17,19 mm)

17 ¼ (17,25 mm)   

 7 (17,40 mm) O (17,40 mm) 

17 ½ (17,50 mm)   55 (17,50 mm)

 7 ¼ (17,60 mm) O ½ (17,60 mm) 

17 ¾ (17,75 mm)   

 7 ½ (17,80 mm) P  (17,80 mm) 56 (17,83 mm)

18 (18.00 mm) 7 ¾  (18,01 mm) P ½  (18,01 mm) 

   57 (18,14 mm)

18 ¼ (18,25 mm) 8 (18,21 mm) Q  (18,21 mm) 

 8 ¼  (18,44 mm) Q ½  (18,44 mm) 

18 ½ (18,50 mm)   58 (18,46 mm)

 8 ½  (18,64 mm) R  (18,64 mm) 

18 ¾ (18,75 mm)   59 (18,78 mm)

 8 ¾  (18,85 mm) R ½  (18,85 mm) 

19 (19.00 mm) 9 (19,05 mm) S  (19,05 mm) 60 (19,10 mm)

19 ¼ (19,25 mm) 9 ¼ (19,28 mm) S ½ (19,28 mm) 

   61 (19,42 mm)

19 ½ (19,50 mm) 9 ½ (19,48 mm)  

 9 ¾ (19,69 mm) T (19,69 mm) 

19 ¾ (19,75 mm)   62 (19,74 mm)

 10 (19,89 mm) T ½  (19,89 mm) 

20 (20,00 mm)   63 (20,05 mm)

 10 ¼ (20,12 mm) U (20,12 mm) 

20 ¼ (20,25 mm)   

 10 ½ (20,32 mm) U 1/2 (20,32 mm) 64 (20,37 mm)

20 ½ (20,50 mm) 10 ¾ (20,52 mm) V (20,52 mm) 

   65 (20,69 mm)

20 ¾ (20,75 mm 11 (20,73 mm) V 1/2 (20,73 mm) 

21 (21.00 mm 11 ¼ (20,96 mm) W (20,96 mm) 66 (21,01 mm)

 11 ½ (21,16 mm) W ½ (21,16 mm) 

21 ¼ (21,25 mm)   

 11 ¾ (21,36 mm) X (21,36 mm) 67 (21,33 mm)

21 ½ (21,50 mm) 12 (21,57 mm) Y (21,57 mm) 

   68 (21,65 mm)

21 ¾ (21,75 mm) 12 ¼ (21,79 mm) Y 1/2 (21,79 mm) 

22 (22,00 mm) 12 ½ (22,00 mm) Z (22,00 mm) 69 (21,96 mm)

22 ¼ (22,25 mm) 12 ¾ (22,20 mm) Z ½ (22,20 mm) 70 (22,28 mm)

 13 (22.40 mm)  

22 ½ (22,50 mm)   



3

Uw nieuwe ring moet comfortabel om uw vinger passen. Zorg daarom bij het kiezen van een bestaande ring
dat deze gemakkelijk over de knokkel kan worden geschoven maar niet van uw vinger af valt.

Wanneer u een ring opmeet die goed past, houdt rekening met het volgende:

1.  De maat van uw vinger verandert afhankelijk van de tijd of het weer van de dag. Meet uw vingers aan het einde  
van de dag als uw vingers warm zijn. (Vingers zijn kleiner in de morgen en als ze koud zijn.)

2.  Als de ring tussen 2 maten valt, kies dan de grootste maat.

3.  Probeer de goed passende ring 3 of 4 keer om de vinger, het liefst op verschillende dagen. Om het risico op een 
verkeerde meting uit te sluiten.

4.  De breedte van de ring is voor een deel bepalend voor de maat. Probeer een ring te kiezen die ongeveer net zo 
breed is als de ring die wij via BoumanOnline aanbieden.

Bent u niet 100% zeker van uw ringmaat en twijfelt u, neemt u dan contact met ons op.
Wij kunnen u altijd een passend advies geven. Voor openingstijden en contact gegevens kijk op de website.

TIPS VOOR HET KOPEN VAN EEN RING ALS CADEAU

1.  Vraag goede vrienden of familie of ze zijn/haar ringmaat weten.

2.  Let goed op welke ring hij/zij draagt, en aan welke vinger de ring wordt gedragen. “Leen” vervolgens deze ring en 
gebruik deze om de maat te nemen met de cirkels die op pagina 1 zijn afgebeeld.

3.  Als geen van alle bovenstaande tips mogelijk is, ga dan uit van het gegeven dat een gemiddelde Nederlandse 
vrouw een ringmaat heeft van 17. De Nederlandse mannen hebben gemiddeld maat 19.

INTERNATIONALE MAAT OMZETTING

Wanneer u niet bekend bent met de maten in millimeters vind u op pagina 2 een overzicht van alle veelvoorkomen-
de maatvoeringen in de wereld. Als u al weet welke maat u heeft in een andere maatvoering, kunt u deze hier
eenvoudig herleiden naar de juiste maat in millimeters.

TIPS BIJ HET PASSEN VAN UW (BESTAANDE) RING


