
Comfortformulier boxspring / matras / topper   

 
 
De onderstaande gegevens hebben wij nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
 

datum aanvraag*  aankoopdatum*  

naam*   aankoop filiaal   

adres*  e-mailadres*  

postcode*  mobiele telefoon*  

woonplaats*  telefoon overdag  

*verplichte velden 
 
1. Productomschrijving 
  

matras
 

topper
 

boxspring
 

anders, namelijk:
 

 
2. Waar bevindt het probleem zich, als u met uw gezicht gericht naar het product staat? 
 

zijkant (L)
 

zijkant (R)
 

voorkant
 

achterkant
 

onderkant
 

bovenkant
 

anders, namelijk:
 

 
3. Wat is de aard van het probleem? 
 

plooivorming
 

scheef / wijkt
 

border zit los
 

zakt in
 

slijtage
 

ligt niet lekker
 

anders, namelijk:
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4. Geef op onderstaande tekeningen aan waar de beschadiging of het probleem zich bevindt. 
 

 
 
 
5. Omschrijving van de klacht 
 

 
 
6. Gewenste oplossing 
 

 
 
7. Noodzakelijk is dat u een digitale foto van de beschadiging of het probleem bijvoegt. 
 
8. Noodzakelijk is dat u een kopie van uw aankoopbon bijvoegt. 
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Comfortformulier ingevuld? 
totaalBED reageert uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag. 
 
U kunt het comfortformulier met foto en aankoopbon versturen naar: 
totaalBED B.V.  
Siegenstraat 5 
8028 PT Zwolle 
 
Of mailen naar klantenservice@totaalbed.nl 
 
Alleen volledige ingevulde comfortformulieren zullen in behandeling genomen worden. 
 
Algemene informatie comfortformulier boxsprings, matras en topper. 

 totaalBED maakt onderscheid tussen productproblemen en comfortproblemen. 

 Als je slechts enkele weken op je nieuwe matras/topper hebt geslapen, is het normaal dat je 
lichaam eerst aan de matras/topper moet wennen. Houd hierbij rekening met 4 weken. 

 Heb je het matras/topper regelmatig gedraaid en/of gekeerd? Wij adviseren om 1 keer in de 4 
weken je matras/topper te draaien en/of keren.  

 Bij normaal gebruik hoort slijtage van het materiaal. Hierbij willen we opmerken dat het 
heup/schoudergedeelte van het matras/topper zwaarder belast wordt dan bijvoorbeeld het 
been- en hoofdgedeelte en dat op deze plaatsen eerder nestvorming plaats zal vinden. Deze 
delen zullen ook eerder zachter aanvoelen dan de rest van het matras/topper. Dit hoort bij de 
producteigenschap en heeft geen invloed op je slaapcomfort. 

 Kuiling dient niet verward te worden met nestvorming. Nestvorming is de aanpassing van het 
materiaal naar de contouren van het lichaam. Deze contouren blijven enigszins zichtbaar in de 
toplaag van het matras. Bij kuiling is sprake van slijtage waardoor het draagvermogen en de 
veerkracht van het materiaal zijn afgenomen. Kuiling kan worden herkend door de matras op 
een vlakke ondergrond te leggen en een rechte lat diagonaal over de matras te leggen. Indien 
ruimte tussen de lat en matras groter is dan 10% van de nominale hoogte is er sprake van 
kuilvorming. 

 
Algemene voorwaarden totaalBED 
totaalBED hanteert als basis de garantievoorwaarden van Centrale Branchewoning Wonen (CBW). 
Daarnaast kent totaalBED aanvullende bepalingen. (zie algemene voorwaarden www.totaalbed.nl) 
 
In het algemeen kent totaalBED op al haar diensten een garantieperiode van 3 jaar. Binnen deze 
periode kunt u aanspraak maken op herstel, dan wel gehele of gedeeltelijke vergoeding van schade, 
indien dit schade betreft die door normaal dagelijks gebruik is ontstaan. Het garantiesysteem dat 
totaalBED is het volgende: 
 
Tot één jaar na factuurdatum: 
De kosten van een reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijdkosten, komen 
volledig voor rekening van de totaalBED. 
 
Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: 
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijdkosten, komen voor 
2/3 gedeelte voor rekening van totaalBED. 
 
Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: 
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijdkosten, komen voor 
1/3 gedeelte voor rekening van totaalBED. 
   
Vanaf het vierde jaar na factuurdatum: 
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijdkosten, komen 
geheel voor rekening van de klant. De voorrijdkosten bedragen €50,-. 
 
Voor bepaalde producten geldt een garantieperiode van 5 jaar. Het garantiesysteem is dan 
afschrijvend over een periode van 5 jaar. 

mailto:klantenservice@totaalbed.nl
http://www.totaalbed.nl/

