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Dagelijks gebruik stelt hoge eisen aan 
matrassen en matrasbodems. IKEA 
matrassen en matrasbodems worden 
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 een 
garantie van 25 jaar bieden op constructie- 
en materiaalgebreken in matrassen en 
matrasbodems met onderstaand logo. 
Voor de elektrische motoren geldt een 
garantie van 5 jaar. Bovenstaande garantie 
is onderhevig aan de voorwaarden in deze 
brochure.
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Voor het eerste gebruik
Je matras zal in het begin vrij stug aanvoelen. Het duurt ongeveer een maand 
voordat je lichaam gewend is aan de matras en de matras gewend aan je 
lichaam. 

Voor het beste comfort heb je ook het juiste kussen nodig. Kies een kussen dat 
past bij je behoeften en je matras.
De meeste van onze matrassen zijn opgerold verpakt. Als je de matras uitpakt 
kan je er direct op slapen. Houd er rekening mee dat het tot 72 uur kan duren 
totdat de matras het volledige comfort geeft. Alle nieuwe materialen hebben 
hun eigen specifieke geur, die na verloop van tijd verdwijnt. Door de matras te 
luchten en te stofzuigen krijg je die geur sneller weg. 

Onderhoudsvoorschrift 
Completeer de matras met een matrasbeschermer of een dekmatras. Het 
maakt je bed hygiënischer omdat je ze kan verwijderen en wassen. Een aantal 
matrassen en dekmatrassen hebben een wasbare overtrek. Lees het label 
aan de binnenzijde van de overtrek voor meer informatie. Let erop dat je 
de overtrek met gesloten rits wast. Verwijder stof en mijt door de matras te 
stofzuigen. Vlekken kan je verwijderen met meubelshampoo. We adviseren 
om een keerbare matras om de drie maanden te keren. Daardoor slijt de 
matras gelijkmatiger en blijft hij langer comfortabel. Vouw de matras niet, om 
beschadiging van veren en materiaal te voorkomen.

Zelfs de beste matrassen worden in de loop der jaren minder comfortabel 
en alle matrassen verzamelen stof en mijten. We geven 25 jaar garantie op 
matrassen, maar we adviseren om de 8 à 10 jaar een nieuwe matras te kopen

Tevreden of toch liever ruilen?
We vinden het belangrijk dat je nieuwe matras of dekmatras goed bevalt. In 
het woonwarenhuis kan je alle matrassen en dekmatrassen testen voordat je 
er een uitkiest. Je matras of dekmatras zal in het begin vrij stug aanvoelen. Het 
duurt ongeveer een maand voordat je lichaam gewend is aan de (dek-)matras
en de (dek-)matras aan je lichaam. Als je binnen 90 dagen toch vindt dat 
het niet de matras of dekmatras is die bij je past, kan je deze eenmalig 
terugbrengen en een andere uitkiezen. En je hoeft niet te haasten, je kan er 90 
nachten over slapen. Wel is het een voorwaarde dat je minimaal 4 weken gaat 
testen voordat je je conclusie trekt.

Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, neem dan je matras of 
dekmatras en de kassabon mee naar het woonwarenhuis en maak, samen met 
een medewerker, de keuze voor een nieuwe. Eventuele transportkosten zijn 
voor je eigen rekening. 

Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie voor matrassen en bedonderdelen is geldig voor vijfentwintig (25) 
jaar vanaf de datum van aankoop. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke 
kassabon vereist. De garantie voor elektrische motoren is geldig voor vijf (5) 
jaar vanaf de datum van aankoop.

Wat valt onder deze garantie? 
Onder deze garantie vallen materiaal- en constructiegebreken in de volgende 
onderdelen van matrassen en/of matrasbodems zoals hierboven beschreven, 
vanaf de datum van aankoop bij IKEA. Deze garantie geldt alleen voor 
huishoudelijk gebruik.

• Houten onderstel en veren in matrasbodems.
• Veren in binnenveringsmatrassen.
• Polyethervulling in polyethermatrassen.
• Latexvulling in latexmatrassen.
• Houten onderstel en latten van lattenbodems.
• Elektrische motor in elektrisch verstelbare lattenbodems (5 jaar garantie).

Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie geldt niet voor producten die onjuist zijn opgeslagen of 
gemonteerd, die onjuist of onoordeelkundig zijn gebruikt, die zijn aangepast of 
die zijn gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. 

Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen of schade als 
gevolg van stoten of ongelukken. 

Deze garantie geldt niet als het product in de buitenlucht of in een vochtige 
omgeving is geplaatst.

Deze garantie dekt geen indirecte of incidentele schade.
Producten die niet onder deze garantie vallen: 
Alle dekmatrassen, JÖMNA matras, VADSÖ matras, SABOVIK (dek-)matras, 
matrassen voor slaapbanken, en baby- en kindermatrassen.



6 7

Toepassing van de plaatselijke wetgeving
We onderzoeken het product en bepalen of je probleem onder de garantie valt. 
Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier 
bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. Als we vaststellen dat een 
product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen 
om het product te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of reparatie niet 
realistisch is, proberen wij om het product te vervangen door een ander artikel.

Als we het product niet (tijdig) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop 
ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt 
dan het aankoopbedrag van het product terug. Anders kan je ook teruggave 
van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke 
verhouding staan tot het probleem met het product. Ook als het probleem 
betrekking heeft op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet 
meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure. 

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de wet 
hebt.

Om aanspraak op de garantie te kunnen maken dien je de specifieke 
onderhoudsvoorschriften voor elk product op te volgen.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt
Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice of als je naar de 
klantenservice in de winkel wilt; het adres van de dichtstbijzijnde vestiging vind 
je in de IKEA catalogus of op IKEA.nl

Indien je besluit tot de aanschaf van een duurdere (dek-)matras ten opzichte 
van de (dek-)matras die je hebt terug gebracht, dien je het verschil bij te 
betalen. Als je nieuwe keuze een lager aankoopbedrag heeft, krijg je een IKEA 
tegoedpas. De tegoedpas kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Deze producten vallen wel onder de ‘Tevreden of toch liever ruilen’ 
voorwaarden: Alle binnenverings-, polyether- en latexmatrassen; alle 
dekmatrassen.

Deze producten vallen niet onder de ‘Tevreden of toch liever ruilen’ 
voorwaarden: JÖMNA matras, VADSÖ matras, SABOVIK (dek-)matras, 
matrassen voor slaapbanken, baby- en kindermatrassen, bedbodems en 
lattenbodems.

Deze ‘Tevreden of toch liever ruilen’ voorwaarden hebben geen effect op 
andere statutaire rechten.

Wat zijn de garantievoorwaarden
Houd er, als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een artikel, 
rekening mee dat je de originele kassabon voor het product moet laten zien, 
en dat er geldt dat: 
• je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden
  om je klacht aan ons bekend te maken;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van 
  onjuist gebruik van het artikel, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of
  omgestoten, of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor 
  het bedoeld is of het niet goed hebt onderhouden;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten 
  het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product 
  terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap door zonlicht, het 
  vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is 
  aangestoten door een ander voorwerp;
• normale slijtage van onze producten niet onder de garantieregeling valt;
• de garantie alleen geldt bij huishoudelijk gebruik van producten.
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Bewaar de 
kassabon
Het is je aankoopbewijs. 
Zonder de bon kan je geen 
aanspraak maken op garantie. 
Als er iets is gebeurd of als je 
niet tevreden bent, neem je 
gewoon contact op met IKEA
via IKEA.nl/klantenservice


