
Matrassen



De IKEA matrassen, matrasbodems en 

lattenbodems worden zeer grondig getest 

om na te gaan of ze voldoen aan onze strenge 

kwaliteits- en duurzaamheidsnormen en 

aan de strengste normen voor huishoudelijk 

gebruik. Daarom kunnen we je 25 jaar gratis 

garantie tegen defecten in materialen en 

afwerking bieden op matrassen, matrasbodems 

en lattenbodems die het onderstaande logo 

dragen. Deze garantie valt onder de algemene 

voorwaarden die in deze folder vermeld 

worden.
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Hoelang geldt de garantie?
De garantie op matrassen, matrasbodems en lattenbodems geldt 
25 jaar vanaf de datum van aankoop. Het originele kassaticket is 
vereist als bewijs van aankoop. Enkel de oorspronkelijke koper 
van het artikel kan aanspraak maken op deze garantie. Ze is niet 
overdraagbaar.

Wat dekt deze garantie?
Deze garantie dekt defecten in materialen en afwerking in de 
volgende onderdelen van de hieronder beschreven matrassen  
en/of bedbodems vanaf de datum van aankoop bij IKEA. Deze 
garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik.

• Lattenbodems
• Het houten frame en de veren van matrasbodems
• De veren in binnenveringsmatrassen
• De schuimlaag in schuimmatrassen
• De latexlaag in schuim- en latexmatrassen

Welke producten dekt deze garantie niet?
Deze garantie is niet van toepassing op: alle dekmatrassen.  
De JÖMNA en SÄBÖVIK matrassen; slaapbankmatrassen en 
kindermatrassen. 
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Wat onderneemt IKEA om het probleem te 
verhelpen?
IKEA zal het product onderzoeken en beslissen of het  
probleem gedekt wordt door de garantie. IKEA zal door  
middel van zijn eigen servicediensten of bevoegde 
servicepartners en na overleg met de consument het defecte 
product herstellen of vervangen door een vergelijkbaar 
product. In deze gevallen betaalt IKEA de herstellingskosten, 
de onderdelen en de werkuren en transportkosten van het 
herstellingspersoneel, op voorwaarde dat het product  
bereikbaar is zonder extra kosten. Dit geldt niet voor 
herstellingswerken die niet goedgekeurd werden door IKEA  
of diens bevoegde servicepartner. Als het artikel niet langer 
verkocht wordt door IKEA, zal IKEA een geschikte vervanging 
aanbieden. IKEA bepaalt in samenspraak met de consument  
wat een geschikte vervanging zou zijn.

Wat dekt deze garantie niet?
Deze garantie is niet van toepassing op producten die incorrect 
opgeslagen of geïnstalleerd zijn, ongepast gebruikt, misbruikt, 
verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt werden  
met de verkeerde schoonmaakmethoden of -producten.
Deze garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen, krassen  
of schade veroorzaakt door schokken of ongelukken.
Deze garantie is niet van toepassing indien het product buiten  
of in een vochtige omgeving geplaatst werd.
Deze garantie dekt geen gevolgschade noch bijkomende schade. 

Voor het eerste gebruik
Een nieuwe matras voelt in het begin altijd een beetje te stevig 
aan. Neem een maand de tijd om je lichaam aan de matras te 
laten wennen en vice versa. Nieuwe materialen hebben ook een 
bepaalde geur. We raden je aan om de matras te luchten om 
geurtjes kwijt te raken.
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3 korte tips
Waardoor je optimaal kunt genieten van je nieuwe matras.
1.  Leg de matras op je bed vóór je hem uitpakt. 

Zo kun je makkelijk controleren of de lengte, breedte en  
dikte van je matras goed is.

2.  Probeer de matras minimaal 4 weken. Dit is de gemiddelde  
tijd om aan een matras te wennen en goed te kunnen 
beoordelen of de matras geschikt is voor jou.

3.  Je kan op onze matras slapen vanaf de 1ste nacht, maar het 
duurt tot 72 uur voor je van het perfecte slaapcomfort kan 
genieten. Een opgerolde matras heeft 3 dagen nodig om het 
volledige volume te krijgen. Daarna kan hij pas het maximale 
comfort geven en kun je goed beoordelen hoe hij ligt.

90 nachten testen
We vinden het belangrijk dat je goed slaapt op je nieuwe  
matras. Als je na een maand merkt dat je lichaam de matras  
niet gewoon wordt of je niet helemaal tevreden bent, breng de 
matras dan terug en probeer een nieuwe of krijg je geld terug.  
Je kan er 90 nachtjes over slapen!

Onderhoud en reiniging
Vul je matras aan met een matrasbeschermer of een dekmatras.  
Je kan de matrasbeschermer of dekmatras makkelijk afnemen  
en reinigen, wat zorgt voor een verbeterde hygiëne. Sommige  
matrassen en dekmatrassen hebben een wasbare hoes. Kijk op  
het etiket aan de binnenkant van de hoes voor meer informatie. 
Zorg dat de ritssluiting toe is wanneer je de matrashoes wast.  
Het is goed de matras te stofzuigen om  
zo veel mogelijk stof en mijten te verwijderen. Gebruik een 
reinigingsproduct voor meubelbekleding om vlekken te  
verwijderen.

Plooi de matras niet. Zo kan je de veren en de materialen binnenin 
immers beschadigen. 
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Zelfs de beste matrassen worden met de jaren minder  
comfortabel, en in alle matrassen stapelen zich in de loop van  
de jaren stof en mijten op. Dus, hoewel we 25 jaar garantie  
geven op onze matrassen, raden we je toch aan je matras om  
de 8 à 10 jaar te vervangen.

Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten boven op  
de door de wet opgelegde wettelijke rechten.

Toepassing van de wettelijke voorwaarden
Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de  
consument betreffende de verborgen gebreken of op de 
verplichting van levering van een goed zoals omschreven in  
het Burgerlijk Wetboek (van 1 september 2004 betreffende  
de bescherming bij de verkoop van consumptiegoederen).

Hoe kan je ons bereiken?
Neem contact op met je IKEA woonwarenhuis. Je vindt  
het adres en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde IKEA 
woonwarenhuis in de IKEA catalogus of op IKEA.be
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BEWAAR HET KASSATICKET!
Het dient als bewijs van aankoop en is vereist  
indien je aanspraak wilt maken op de garantie. 
Tip: Maak een kopie van je kassaticket om het  
beter te bewaren. 

Als er iets gebeurt, of als je niet tevreden bent,  
neem dan contact op met IKEA op IKEA.be


