
Voorbereidingsformulier matrasadvies 

Haal het meeste uit uw matrasadvies
Door uw adviseur de juiste informatie te geven, is hij of zij beter in staat om u van een gedegen advies te voorzien. 

Bepaalde klachten die u nu ervaart, kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld de hardheid van uw huidige matras. Wanneer 

uw adviseur deze info heeft, kan hij of zij hiermee in het advies rekening houden.

Thuis voorbereiden
Echter, wanneer onze klanten in de winkel vragen over hun huidige matras krijgen, weten ze hierop vaak geen 

antwoord te geven. Jammer, want zo haalt u niet het maximale uit uw adviesgesprek.

Daarom dit voorbereidingsformulier. Vul dit thuis zo volledig mogelijk in. Wellicht kunt u niet alle vragen 

beantwoorden. Dat is geen probleem!  Hou er wel rekening mee dat hoe meer info u kunt verstrekken, hoe beter wij u 

kunnen adviseren.

Foto’s
Wellicht een idee: maak foto’s met uw mobiel of tablet van uw 

bed, labels aan op uw (top)matras, etc. Neem uw mobiel of tablet mee, 

dan hebben wij ook de informatie die we nodig hebben.

 

Tip: zoek naar de labels op en aan uw matras.

Let op: met z’n tweeën
Gaat u bijvoorbeeld samenwonen en slaapt u nu niet precies op hetzelfde bed, boxspring of matras? Vul dan ieder 

afzonderlijk onderstaande vragenlijst in.

Vragenlijst ingevuld?
Heeft u alle vragen beantwoord? Dan bent u klaar voor uw adviesgesprek. Neem dit formulier en eventuele foto’s 

mee. 

Een goed advies gewenst en slaap lekker de komende jaren!

TIP:
maak een foto

Bij ons slaagt u altijd



Stap 1: Bed of boxspring?

1: Slaapt u nu in een bed of boxspring

 Bed

 Boxspring

2: van welk merk is uw huidige bed of 
boxspring?

 Merk: ....................................

3: Wat voor een soort bedbodem heeft u nu?

 Lattenbodem

 Spiraalbodem

 Schotelbodem

 Boxspring

 Anders: .........................................

Stap 2: Op wat voor een soort 
matras slaapt u nu?

U hoeft onderstaande vragen m.b.t. 

uw matras en eventuele topmatras niet 

te beantwoorden wanneer u een foto 

kunt maken van het matraslabel of de 

matrassticker met daarop de info over het 

matras of topmatras. Simpel en snel!

Lattenbodem                         
(houten of plastic latten)             

Spriaalbodem
(gevlochten metaaldraden)

Bij ons slaagt u altijd

Bijvoorbeeld:

TIP:
maak een foto

TIP:
maak foto’s van u 
bed en bed bodem

Schotel bodem
 (bodem opgedeeld in 

kleine vierkante schotels)

Boxsping
(box met springveren)



Vervolg: Stap 2

Merk

Welk merk matras heeft u nu? 

Denk aan Eastborn, Swiss Sense, IKEA, Emma, etc.

 Merk: .....................................................

 Weet ik niet

Type

Welk type matras heeft u?

 Type: .....................................................

 Weet ik niet

Soort

Wat voor soort matras is het? 

Zoek naar termen als pocketveer, traagschuim, latex, etc.

 Soort: .....................................................

 Weet ik niet

Hardheid

Wat voor soort matras is het? Zoek naar termen als 

pocketveer, traagschuim, latex, etc.

 Zacht/Soft

 Medium

 Stevig/Firm

	 Extra	stevig/Extra	firm

 Weet ik niet

Aantal zones

Hoeveel zones heeft uw huidige matras? 

 1 zone

 3 zones

 5 zones

 7 zones

 Weet ik niet

 Anders, nl.: ............................ zones

Bij ons slaagt u altijd

2: Wat zijn de afmetingen van uw huidige matras

 1.1. Lengte   .............cm

 2. Breedte   .............cm

 3. Hoogte   .............cm

11

22

33



Stap 3: 
Heeft u nu een topmatras? Zo ja, beantwoord dan ook onderstaande vragen of 
maak een foto. Zo niet, dan kunt u deze vragen overslaan.

Goed gedaan, u bent klaar met de vragenlijst en klaar voor uw adviesgesprek!

Bij ons slaagt u altijd

TIP:
maak een foto

Merk

Welk merk matras heeft u nu? 

Denk aan Eastborn, Swiss Sense, IKEA, Emma, etc.

 Merk: .....................................................

 Weet ik niet

Type

Welk type matras heeft u?

 Type: .....................................................

 Weet ik niet

Soort

Wat voor soort matras is het? 

Zoek naar termen als pocketveer, traagschuim, latex, etc.

 Soort: .....................................................

 Weet ik niet


