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Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen 
aan een matras. IKEA matrassen zijn getest 
en voldoen aan onze strikte kwaliteits- en 
duurzaamheidsnormen en aan de strengste 
normen voor huishoudelijk gebruik. Daarom 
kunnen we je een garantie van 10 jaar tegen 
defecten in materialen en afwerking bieden 

op de matrassen van IKEA. 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 blijft tien (10) jaar geldig vanaf de 
aankoopdatum. Het originele kassaticket is vereist als bewijs van 
aankoop.

Wat dekt deze garantie?
De garantie geldt enkel bij huiselijk gebruik en dekt gebreken 
in materiaal en afwerking van alle matrassen. De garantie dekt 
gespleten naden, beschadigde veren, kapotte handgrepen, 
gebroken matrasbodem en aanzienlijk doorhangen. Deze garantie 
geldt enkel voor de oorspronkelijke koper van het product. Ze is 
niet overdraagbaar.

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 naar eigen goeddunken wat een 
geschikte vervanging zou zijn.

Wat dekt deze garantie?
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. 
Om de sterkte en slijtvastheid van de matrassen te testen, 
gebruiken we een machine die de bewegingen simuleert van een 
persoon van 140 kg die zich 50.000 keer omdraait in bed. 
Een drukmeter meet het effect op de veren, het frame, de 
lattenbodem en de vulmaterialen. De constructie moet voldoen  
aan de zwaarste vereisten.
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Voor het eerste gebruik...
In het begin kan je nieuwe matras wat te stevig lijken. Na een 
maand zou je lichaam de nieuwe matras gewoon moeten zijn en 
zou de matras zich aan je lichaam moeten hebben aangepast. 
Voor het beste comfort heb je ook het juiste kussen nodig. 
Zorg ervoor dat je een kussen hebt dat past bij jou en je nieuwe 
matras. Opgerold verpakte matrassen krijgen hun oorspronkelijke 
vorm terug na 3-4 dagen gebruik. Alle nieuwe, ongebruikte 
materialen hebben een eigen specifieke geur die geleidelijk 
verdwijnt. De matras luchten en stofzuigen kan helpen om de 
geur te doen verdwijnen.

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!
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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. Als je matras omkeerbaar is (het hoofdeinde wordt 
het voeteneinde en vice versa), draai je best je matras elke drie 
maanden om. Door de matras om te keren, zorg je ervoor dat ze 
gelijkmatiger slijt en langer comfortabel blijft.

Plooi de matras niet. Zo kan je de veren en de materialen binnenin 
immers beschadigen. 
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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 
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.

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


