
Garantie  
Met precisie en vakmanschap worden vanuit de grondstoffen onze bedden samengesteld en            

geproduceerd van hoge kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat we 25 jaar garantie kunnen geven op het veer– 

en framewerk. De motoren hebben een garantie termijn van 3 jaar. Eventuele kosten die gemaakt 

worden en buiten de garantie vallen, komen voor rekening van de klant. Kosten die gemaakt worden 

en binnen de garantie vallen, worden vergoed door Haarhuis & Jansen. 

Garantie bepaling 
 De garantie is enkel geldig na een garantie registratie via https://haarhuisenjansen.nl/garantie-

registratie-haarhuis-en-jansen/ 

 Om beroep te kunnen doen op de garantie, moet het aankoopbewijs getoond kunnen worden 

en moet de klacht aangemeld worden bij de dealer waar de aankoop is geweest. Om             

aanspraak te doen op garantie zal de klacht tevens door Haarhuis & Jansen erkend moeten 

worden als gegrond. De garantie geldt alleen in landen waar Haarhuis & Jansen                        

vertegenwoordiging heeft.  

 De garantieperiode wijzigt niet na herstelling/vervanging. De garantie start vanaf datum van de 

(originele) levering. 

 Veer– en framebreuk en motorschade vallen onder de garantie; de garantie dekt geen schade 

aan stof, vulmateriaal en topmatrassen.  

 Haarhuis & Jansen luxury bedding behoudt zich het recht voor om te bepalen of er schade bij 

veer- of framebreuk wordt veroorzaakt door defect materiaalgebruik, fabricagefouten, foutief         

onderhoud of dergelijke andere externe  krachten.  

 Bij verkeerd gebruik en onderhoud vervallen alle garantie aanspraken op de matrassen, boxen 

en hoofdborden. Voorbeeld verkeerd gebruik: als het matras op een vloer is gebruikt of op een 

versleten (latten) bodem ligt.  

 Vocht (bijv. bloed of zweet) problemen, andere zichtbare bevuilingen, oneigenlijk gebruik en 

normale slijtage zullen nooit aanleiding kunnen geven tot garantie.  

 De matrassen en toppers nemen de vorm van het lichaam aan, dit noemt men contourvorming 

en is een volkomen normaal verschijnsel. Mocht de contourvorming meer dan 10% afwijken in 

hoogte en 20% in hardheid dan spreken we van kuilvorming. Contourvorming valt niet onder 

de garantie, kuilvorming wel.  

 Matrassen en toppers kennen een tolerantie in lengte en breedte van -2cm of +2cm, in hoogte 

van -1cm en +1cm. Elke boxspring kent een tolerantie in lengte, breedte en hoogte van –2cm 

of +2cm. Deze toegestane afwijkingen staan vermeld in de Europese Norm EN1334.               

Afwijkingen binnen deze tolerantie vallen niet onder de garantie.  



Omruilgarantie 
Het kan voorkomen dat de hardheid toch niet geheel naar wens is. Om deze reden is er een        

mogelijkheid om eenmalig van hardheid te wisselen tegen een prijs van €150 (excl. BTW). De     

aanvraag voor omruiling zal na minimaal 60 dagen en binnen 90 dagen ingediend moeten worden, 

gerekend vanaf de dag van levering.  

Onderhoud 
 Onderhoud van het matras: zorg ervoor dat het onderhoud van het matras correct,          

zorgvuldig en consequent wordt uitgevoerd.  

 Lucht het matras elke dag voldoende om vochtplekken en schimmels te voorkomen. Leg elke 

ochtend het dekbed open, vermijd direct zonlicht en luchtvochtigheid van meer dan 60%. 

Zorg voor een  temperatuur in de slaapkamer tussen de 15 en 18 graden Celsius.  

 Keer het matras eens per maand (boven/onderkant en hoofd/voeteneinde), tenzij anders   

geadviseerd. Bij voorkeur wordt er een matrasbeschermer gebruikt. Dit wordt sowieso       

geadviseerd bij transpiratiegevoelige mensen. 

 Onderhoud van de matrashoes: (bijna) alle matrassen zijn voorzien van een ritssluiting. Als u 

de hoes wilt wassen zorg er dan voor dat u de hoes zorgvuldig van de kern afhaalt, zodat de 

kern niet wordt beschadigd. Alle hoezen kunnen op 30 graden Celsius gewassen worden,  

tenzij anders vermeld. Maak gebruik van een milde wasmiddel. Maak geen gebruik van de 

droger of strijkijzer. Houd tevens rekening met de maximale capaciteit van uw eigen  wasma-

chine. Chemische reiniging is wel  toegestaan. 

 De premium stoffen van Haarhuis & Jansen zijn voorzien van Fibre Guard (een vlekvrije stof,    

welke gemakkelijk is schoon te maken). Mocht er onvoorzien bijvoorbeeld een koffievlek op 

de boxen, hoofdbord of gestoffeerd matras komen, dep de vlek met water met een vel     

keuken papier. Spoel en herhaal deze handeling totdat u de vlek niet meer ziet op het      keu-

kenpapier. U kunt desgewenst ook zeep gebruiken. Belangrijk is om de vlek aan de lucht te 

drogen. 

Topmatrassen hebben een garantie van 100% de eerste 3 jaar. Hierna vervalt de garantie volledig. 

De garantie op matrassen wordt degressief verdeeld over de eerste 10 gebruiksjaren: 

  

 

 

 

 

Garantieperiode Garantie Garantieperiode Garantie 

1e gebruiksjaar 100% 6e gebruiksjaar 80% 

2e  gebruiksjaar 100% 7e gebruiksjaar 60% 

3e gebruiksjaar 100% 8e gebruiksjaar 40% 

4e gebruiksjaar 100% 9e gebruiksjaar 20% 

5e gebruiksjaar 100% 10e gebruiksjaar 5% 


