
 

VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE SLAAPKAMER VAN 
LISSE EN KATWIJK 

Bij de aankoop van een bed en/of matras hebben wij een adviserende functie.   
De uiteindelijke keuze wordt door u als klant gemaakt.  

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
 

Na levering kan er niet teruggekomen worden op: 

• Het overeengekomen bedrag van aankoop. 
• De keuze van de hardheid van het matras. 
• De keuze van de uitvoering van het dekbed (materiaal, maat en jaargetijde 

uitvoering) 
• De keuze in stof/pootjes/hoofdbord en andere speciaal bestelde producten. 

UITZONDERING OP BOVENSTAAND IS ALS ZICH FABRICAGEFOUTEN OF ANDERE 
GEBREKEN VOORDOEN DIE ONDER DE GARANTIE VALLEN! 

Verder geldt: 
• De kussens Maxime (Supreme) en Parijs hebben een omruilgarantie van 1 week.    

Na deze week kunt u éénmalig het kussen omruilen voor een andere hoogte 
en/of hardheid. Daarna krijgt u geen geld terug op onze kussens maar een 
tegoedbon of u kunt een ander artikel aanschaffen. 

• Bij aanschaf van een showroommodel bed gelden de voorwaarden die binnen de 
garantie van de leverancier vallen. Op bestaande beschadigingen/afwijkingen die 
bij verkoop duidelijk geconstateerd zijn én beschreven, gelden geen 
garantievoorwaarden. 

• Levertijden van bedden en matrassen zijn een richtlijn en kunnen niet als bindend 
worden gezien. 

• Na acceptatie van de offerte ontvangt u een mail met daarbij de factuur. Er zal een 
aanbetaling gevraagd worden. Restant van de factuur dient VÓÓR levering plaats 
te vinden. 

• Wat het leveren/plaatsen van de goederen betreft is de klant 
eindverantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het slaapvertrek. Bijvoorbeeld; 
passen de goederen door een trapgat, kan het buitenom etc.  

• Bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld een verhuislift zijn voor rekening van de 
klant, mits anders overeengekomen. 



• Afspraken omtrent bezorging/plaatsing van het bed worden door Fix Montage 
verzorgd. Zij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen.  

• Indien klant de levering wil uitstellen, dient het volledige factuurbedrag betaald te 
worden én in overleg met Fix Montage zal er een bedrag in rekening gebracht 
worden aangaande de opslag van de goederen. 

 

 

TOT SLOT GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:  

Ligt uw nieuwe matras nog niet helemaal zoals u had gehoopt? Dat is natuurlijk niet zo fijn, 
maar zeker niet raar. Sterker nog: het is juist normaal. Uw lichaam heeft namelijk een 
periode waarin de spieren wennen aan het nieuwe matras, dit wordt ook wel “houding-
correctie periode” genoemd.      

Doorgaans duurt het wennen aan een nieuw matras rond de 5 à 6 weken. Alle spieren en 
gewrichten in uw lichaam passen zich aan door de nieuwe ondergrond. Wanneer uw 
nieuwe matras de bloedsomloop verbetert kan u het wat warmer krijgen wanneer u in 
bed ligt. Dit komt doordat uw bloed eenvoudiger naar alle delen van uw lichaam wordt 
verplaatst. 

Na een periode van 5 tot 6 weken nemen doorgaans de houding-correctie 
pijnen/ongemakken  af. Hierna accepteert uw lichaam de nieuwe ergonomische houding. 

Denk naast uw nieuwe matras ook aan de gekozen bedbodem. Uw matras bepaalt 
weliswaar het overgrote deel van uw comfort, maar uw bedbodem beïnvloed uw 
slaapcomfort voor meer dan 30%.   

                     

 

 


