
Onderhoud en storingen verhelpen aan 
seitz/dometic kunststof ramen. 
Mooi zijn ze! Die schuif/klap-ramen van Seitz. 
Ze doen het lang goed. Maar.....  er komt een moment (na vele 
jaren)dat ze niet altijd makkelijk meer inrollen. Vooral als het 
koud is!! 
Tevens zijn ze dan ook vaak vies, gescheurd, vol stof en 
plakkerig. 
Men probeert wat te verhelpen door te plakken, schoon te maken, 
te knippen en te smeren. 
Dat werkt soms wel weer even, maar nooit lang. 
Tijd voor een serieuze poging om de boel weer gangbaar te 
maken. 
Ik heb dit met goed resultaat bij drie ramen gedaan en wil de 
procedure best delen met anderen die zich er ook aan ergeren. 
Het is niet moeilijk, je hebt er 2 uur en weinig gereedschap voor 
nodig.  

De procedure: 

De schroeven, die het kunststof binnendeel tegen de wand 
vasthoudt, bevinden zich achter een crème kunststof dopje. Dus 
die moeten er eerst allemaal af. 
Maar, dat gaat niet gemakkelijk. Je schroevendraaier past net niet 
en schiet uit met als resultaat een beschadigd dopje die 
bovendien nog steeds muurvast in het gat zit! 
Ik had het beste resultaat met een aardappelschilmesje. Het dopje 
zit precies in de buiging van de omranding zodat die aan één kant 
wat uit steekt. Zet daar het aardappelschilmesje strak tegen aan 
en kantel het mesje. De dop springt nu weg. Meteen opzoeken en 
wegleggen.  



Tip!  
Doe dit niet met een afbreekmesje, aangezien die het dopje bijna 
doorsnijd en als men uitschiet, je vingertop ook. 

Draai nu met een, goed passende, kruiskopschroevendraaier alle 
(op één schroef bovenaan na) schroeven rondom los. Dan de 
laatste ook, maar nu moet eerst een hulpje aan de buitenkant het 
raam tegenhouden.  Soms is dat niet eens nodig als het raam er 
met kit is ingezet. Bij mij was er alleen een droge rubberen 
afdichting geplaatst. 



 
Foto 1 

Verwijder nu het binnendeel. 
Afhankelijk of het buitendeel nog waterdicht vastzit, kan men 
ook dit deel er uit nemen. Maak de boel schoon en lijm de 
rubberen afdichting (indien nodig) weer in z'n uitsparing (zie 
foto 1).  



Had men last van lekkage, spuit ook wat kit op die afdichting als 
men weer gaat monteren. Men heeft nu de kans om dit weer voor 
jaren op te lossen. (Ik gebruik hiervoor Shell "Tixophalte Wet 
deal Fix") 

Het binnendeel uit elkaar nemen: 
Met ziet nu de verduistering rol en het horrol, onder en boven. 
Tevens ziet men, links en rechts, twee bruine kunststoffen 
geleiderprofieldelen. Deze zorgen voor de geleiding en 
afdichting van het hor en blindering wanneer deze omhoog of 
omlaag gaan. 
Deze profielen zitten beide met elk drie zwarte klemmen vast. 
(Foto 2) 
Verwijder deze klemmen door met een schroevendraaier onder 
de klemmen te steken. 
Leg de profielen en de zes klemmen weg en/of maak ze schoon 
van vet en vuil. 

 
Foto 2 



Zowel de blindering als het horregaas, zitten opgerold op een 
buis die vast gehouden wordt op het binnendeel door twee 
krammen/nietjes aan de ene kant en aan de andere kant een 
kunststoffen dopje die als buislagering dient enmet twee kleine 
parkers wordt vastgehouden.  

Tip!     
Maak foto's gedurende deze opknapbeurt. Handig. 

Verwijder deze twee kleine parkers van de buislagering.  
Nu kan men de rol wegschuiven uit de krammen (foto 7). Dit 
gaat gepaard met het snel onttrollen van de ijzeren buis die 
opgewonden zat aan een veer. Niet schrikken, dat komt later 
allemaal goed! 

 
Foto 3 



Aan de lange ijzeren buis zit aan één kant een plastic dopje. Deze 
kan eenvoudig los getrokken worden.  
Nu kan men vanaf deze kant het verduistering gordijn (of 
horregaas) er gemakkelijk uit trekken.  
Maak dat met een vetoplosser of sopje aan beide kanten goed 
schoon. Vooral het horregaas knapt hier erg van op!  (Zie foto 4) 

 
Foto 4 

Mochten er scheuren en/of beschadigingen aan het 
verduisteringsgordijn/horregaas zijn, zijn er twee mogelijkheden.  



1- men plakt, knipt of lijmt nieuwe stukken er in of..... 
2- men kort het gordijn met 5cm of meer in. Is veel beter. De 
slechte delen zijn er dan af. (Dat afknippen kan zowel aan de 
bovenkant als aan de onderkant) 
Meet wel eerst te overgebleven lengte op of dat ook echt kan!  
Maar meestal is dat geen probleem.  

Zoals men ziet, wordt het doek door een plastic pees 
(omgeslagen en genaaid) in de buis vastgehouden. 
De pees kan makkelijk uit het afgesneden stuk worden gehaald 
en deze lijmt men weer aan de bovenkant vast tussen een 
omgeslagen deel van het afgesneden doek.. (Ik neem aan dat men 
geen naaimachine bij de hand hebt). 
Druk de lijnrand strak om de pees. Wacht met monteren tot het 
doek/gaas niet meer plakt. Anders gaat het inschuiven in de buis 
wat lastig.  

Nu is men klaar en kan men de boel weer monteren! 
Door ervaring wijs geworden, geef ik uitgebreid weer hoe men 
dat doet en waar men op moet letten.  

Maar eerst nog even wat onderhoud aan de buis en veer. 

Aan één kant van de buis is het veer/oprol-mechanisme 
aangebracht. 
Verwijder deze door de plastic geleiderdop, met enig wrikken, 
los te halen.  
Men ziet nu de veer met een stangetje er doorheen. Het uiteinde 
van dit stangetje is gevorkt.  
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Een gleuf zeg maar. Deze is toegeknepen om de veer vast te 
houden. Buig met een schroevendraaier deze open en verwijder 
de veer.  
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Schuur de stang met fijn schuurpapier tot hij glad en blank is. 
Maak ook de veer schoon. Olie beide delen licht in. Of spuit er 
WD-40 op en droog het overtollige af. 
Plaats de veer weer over de stang en knijp het uiteinde weer 
dicht.  
Druk de stang met veer weer in de buis. Het laatste stukje kost 
wat kracht maar een paar tikken helpt.  
Schuif het gordijn in de buis.  

Let op!!    
De goede kant eerst. Kijk naar je foto's. Als men een fout maakt 
kan dat later gemakkelijk nog eens gedraaid worden. Maar beter 
is, meteen goed.  

Let op!!   
Kijk bij het inbrengen in de buis, dat alleen de pees aan de 
binnenkant zit! 
Dus niet nog een halve centimeter meer en dat dan oprollen. Dat 
zou aan de binnenkant het rollen belemmeren aangezien de veer 
dan niet genoeg ruimte in de buis  heeft. Dan werkt straks het 
geheel slechter als dat men begon! 

Doe de andere plastic dop er weer op. 

Rol met de hand het gordijn geheel op de buis. 

Let op!!  
Ook nu weer de goede kant op! De bedoeling is, dat als de buis 
op z'n plek zit (dat kan maar op één manier) het doek van onder 
uit van de buis naar beneden kan worden getrokken. Dit ivm de 
geleiding profielen. Die zouden anders de boel op den duur stuk 
snijden/trekken.  



 
Foto 7 

Nu wordt het spannend!  
De platte kant van het staafje moet opgewonden worden om de 
veer te spannen. 
Dat gaat eerst gemakkelijk, maar steeds moeilijker om tegen te 
houden.  
Het beste is ook om de stangetje vlak bij de platte kant met een 
tangetje vast houden de boel verder te spannen. Hoever??? Ja, 
dat ligt er aan. Draai vier of vijf slagen door en plaats dan het 
platte kantje van de stang precies onder de nietjes/klemmen. De 
tang kan nu los gelaten worden.  
Doe aan de andere kant het lageringsdopje er op en druk het 
geheel in de uitsparing van de omlijsting. (Zie foto hieronder) 



Let op!!  Ronde kant naar beneden Zadat deze er in valt.  
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Nu kan men het doek uittrekken en weer loslaten om te voelen of 
de boel lekker op en neer gaat. Niet? Platte kant meer slagen 
opdraaien.  
Wel goed? De twee kleine Parkers er weer in schroeven. 

Als men dit bij zowel het doek als het horregaas heeft gedaan, 
plaats men de twee geleidersprofielen weer.  

Let op !!   
De brede kant horizontaal plaatsen en over de korte kant komen 
elk drie klemmen.  
Positioneer de profielen dusdanig, dat ze ongeveer in het midden 
zitten. 



Let op!  
Zorg dat de puntige plastic uiteinden van beide doeken ook in het 
midden zit, zodat als geleiders geplaatst zijn, deze lekker op neer 
en neer kunnen bewegen.  

Druk de klemmen goed neer. Men kan de plek gemakkelijk zien 
waar ze gezeten hebben. Daar zijn wat krassen.  

 
Foto 9 

Gefeliciteerd! U heeft heeft het geflikt! 

Plaats de gehele omlijsting weer terug in het raam. 
Schroef alle schroeven eerst handvast en later wanneer alles 
lekker loopt, dan goed vast.  



Tip!  
Mocht het nu zo zijn dat het nog een beetje klem (kan me niet 
voorstellen) loopt, dan komt dat omdat het raamwerk door de 
jaren heen de wandbekleding sterk heeft ingedrukt en een beetje 
ruimte heeft weggenomen voor de buis met het opgerolde doek.  
Dit is weer te verhelpen door voor het monteren eerst op de 
schroefgaten aan de binnenkant ringetjes te plakken. Dit geeft 
wat ruimte en daar zie je niets van! 
(Zie foto 9) 
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Als laatste, druk de beige dopjes weer in de schroefgaten voor 
een nette afwerking.  

Succes! 

NB: 
Misschien lijkt het wat ingewikkeld, maar per saldo is het echt 
niet moeilijk. 



Ik heb alles uitgebreid opgeschreven en (helaas) te laat te weinig 
foto's gemaakt.  

Ed van der Bruggen 
15-1-2022 


