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Bij verschil in betekenis tussen een vertaalde versie van deze tekst en de Engelstalige versie, geldt de 
Engelstalige versie. 

 
Gebruiksaanwijzing 

 
Welkom bij TEMPUR® 

Bedankt voor en gefeliciteerd met uw keuze voor TEMPUR®. Deze gids bevat alles 
wat u moet weten over het onderhoud van uw TEMPUR® product, zodat u er 
maximaal van kunt profiteren.  
Voor specifieke informatie over het product gaat u naar www.tempur.com. 
 
Tijdens de levering van uw matras 
Tijdens de verzending kunnen de stoffen hoezen van grotere artikelen, zoals matrassen, 
een beetje verschuiven. Laat daarom, nadat u uw TEMPUR® product heeft uitgepakt en 
geïnstalleerd, het TEMPUR® schuimmateriaal eerst even op omgevingstemperatuur 
komen. Daarna kunt u de stoffen hoes eenvoudig met de hand weer recht trekken en 
gladstrijken. 
 
Als u een gecomprimeerde TEMPUR® EASE matras hebt gekocht 
BELANGRIJK: Gecomprimeerde TEMPUR® EASE matrassen moeten binnen 6 maanden 
na de productiedatum worden uitgepakt. Controleer bij ontvangst van uw TEMPUR© 
EASE matras de productiedatum op de doos en pak de matras binnen de vereiste 
uitpakperiode uit. 
 
U kunt uw TEMPUR© EASE matras direct na het uitpakken gebruiken. Het kan tot 72 
uur (3 dagen) duren voordat uw TEMPUR© EASE matras zijn oorspronkelijke vorm en 
hoogte heeft teruggekregen. Door de strakke compressie van de matras kan de hoes 
kreukelen. Dit is normaal en de kreukels zullen verdwijnen zodra de vorm van de 
matras volledig is hersteld. Soms zult u de hoes moeten wassen om de kreukels 
geheel te verwijderen.  

• Volg altijd de wasinstructies op het wasetiket aan de binnenkant van de 
matrashoes. 

 
De 'nieuwgeur' van het product 
Sommige mensen ruiken een lichte nieuwgeur als ze hun nieuwe TEMPUR® product 
uitpakken. Deze geur is volkomen onschadelijk en zal na korte tijd verdwijnen. Om de 
nieuwgeur nog sneller te laten verdwijnen, kunt u het product voor en na gebruik 
luchten of laten 'ademen', bij voorkeur zonder hoes en in een goed geventileerde ruimte.  
 
Over het TEMPUR® schuimmateriaal 
Het TEMPUR® schuimmateriaal bestaat uit een drukverlagend oppervlak met een open, 
visco-elastische celstructuur die maximaal comfort biedt door het gewicht van uw 
lichaam te absorberen en gelijkmatig te verdelen. Door de temperatuurgevoelige 
eigenschappen wordt het materiaal bij een gemiddelde kamertemperatuur zacht 
indrukbaar, zodat het zich perfect aanpast aan de unieke contouren en het gewicht van 
uw lichaam en zo gepersonaliseerde ondersteuning biedt. De hoge dichtheid van het 
TEMPUR® schuimmateriaal garandeert maximale stabiliteit en comfort. 
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Het TEMPUR® schuimmateriaal reageert op de warmte van uw lichaam. De visco-
elastische eigenschappen van het schuimmateriaal zorgen ervoor dat uw TEMPUR® na 
compressie met een bepaalde ingebouwde vertraging weer in zijn oorspronkelijke vorm 
terugkeert. Deze vertraging varieert, afhankelijk van de temperatuur. Het TEMPUR® 
materiaal voelt steviger aan onder koelere omstandigheden van 18 °C of lager, terwijl 
het bij hogere temperaturen zachter zal aanvoelen.  
 
Wennen aan het gevoel 
Als er in uw vorige matras of kussen een meer traditionele ondersteuningsmethode 
werd gebruikt, zoals pocketveren, veren en/of vezels, dan zal uw nieuwe TEMPUR® 
product in eerste instantie wellicht een beetje wennen zijn. Het kan enige tijd duren 
voordat uw lichaam gewend is aan het unieke, drukverlichtende gevoel van TEMPUR® 
materiaal.  
 
De gewenningsperiode  
TEMPUR® MATRAS (niet van toepassing voor gecomprimeerde TEMPUR® EASE-
matrassen) 
Hoe meer tijd u in of op bed doorbrengt: slapen, lezen of tv kijken, hoe beter. Door meer 
beweging openen de cellen in het TEMPUR® schuimmateriaal zich steeds beter. De 
cellen gaan dan 'ademen' en gaan sneller reageren op gewicht en temperatuur om 
daarna terug te keren naar hun oorspronkelijke vorm. Voor de gebruiker kan dit 
aanvoelen alsof de matras zachter wordt, maar in feite is er geen verandering in de 
drukverlichtende eigenschappen van uw product.  
 

Omkeren niet nodig  
Door de doorontwikkeling van de TEMPUR® technologie kan het onderhoud tot 
het minimum worden beperkt. Elk matrasmodel heeft een opbouw van 
meerdere lagen, zodat u alleen op de bovenkant slaapt.  
Om de levensduur van onze producten te verlengen, kunt u het hoofdeinde en 
voeteneinde van uw matras af en toe afwisselen.  

 
TEMPUR® HOOFDKUSSENS 

• Wij adviseren u het hoofdkussen tijdens de eerste twee à drie weken dat u het 
in bezit hebt ook overdag als kussen te gebruiken. Zo kunt u de ondersteunings- 
en drukverlichtingsvoordelen die het tijdens uw slaap biedt verbeteren. 

• Schud en masseer het hoofdkussen na gebruik om de vulling weer gelijkmatig 
verdeeld terug op zijn plaats te krijgen (voor hoofdkussens die gevuld zijn met 
korrels van TEMPUR® schuimmateriaal). 

 
Verplaatsing, transport, opslag en verwijdering 

• Tenzij anders vermeld mogen de TEMPUR® producten NIET worden gebogen of 
uit hun oorspronkelijke vorm worden gedrukt. Hierdoor kan het schuimmateriaal 
beschadigen en kunnen alle eigenschappen en voordelen ervan verdwijnen. 

• Door de aard van het schuimmateriaal in TEMPUR® producten kan het tijdens 
transport of opslag licht ingedrukt worden. Dit is normaal en het product zal na 
korte tijd op kamertemperatuur weer zijn normale vorm aannemen.  
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• Rol een TEMPUR® matrastopper niet uit als het koud is. Er is dan een risico dat 

het schuimmateriaal scheurt of barst. Laat TEMPUR® matrastoppers eerst op 
kamertemperatuur komen alvorens ze uit te rollen.  

• TEMPUR® producten moeten in hun oorspronkelijke vorm worden opgeborgen.  
Dit geldt niet voor het TEMPUR® Reiskussen. Dit mag u opgerold, in de 
meegeleverde zak vervoeren. Voorkom blijvende vervorming van het 
hoofdkussen: beperk het gebruik van de zak uitsluitend tot het reizen. 

• TEMPUR® matrassen moeten plat worden opgeborgen, bij voorkeur in de 
oorspronkelijke verpakking (het is niet mogelijk de verpakking voor de 
gecomprimeerde TEMPUR® EASE matrassen te hergebruiken). 

• De gecomprimeerde TEMPUR® EASE matrassen mogen niet opnieuw worden 
gecomprimeerd om ze op te bergen. 

• TEMPUR® matrastoppers kunnen opgerold of plat worden opgeborgen. 
• TEMPUR® producten moeten in een droge omgeving (maximaal 65% 

luchtvochtigheid) worden opgeborgen. 
• Raadpleeg de voorschriften van uw lokale overheid voor het verwijderen van 

uw product aan het eind van de gebruiksduur. 
 

Symbolen 
De volgende symbolen worden gebruikt op het product, de verpakking of in deze 
handleiding. 

 
Fabrikant 

 
Fabricagedatum 
 

 
Partijnummer 

 
CE-markering als 
klasse I medisch 
hulpmiddel 
overeenkomstig de 
eisen van de 
Machinerichtlijn (EU) 
2017/745 

 
Medisch hulpmiddel 

 
Op de schuimkernen 
van de matrassen 
gedrukte richting van 
het product 

 
Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing  

Het artikel wordt 
gemaakt met lijm 
die latex 
(natuurrubber) bevat  

 
Vermijd open vuur  

Vochtigheidsgrens  
Droog bewaren 

 
Aanbevolen max. 
gebruikersgewicht 
 

 

 
Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 
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De matras moet 
binnen 6 maanden 
na de op de doos 
gedrukte 
productiedatum 
worden uitgepakt  

 
CE-markering 
Veel TEMPUR® producten zijn ingedeeld als medisch hulpmiddel volgens klasse I en 
voorzien van een CE-markering volgens de Machinerichtlijn (EU) 2017/745. 
Op het productetiket in de stoffen hoes kunt u zien of het door u gekochte product een 
CE-markering heeft. 
 

Producten met CE-markering voorkomen of beperken het risico van decubitus (of 
‘doorligwonden’) bij volwassenen. De drukverdelende eigenschappen van het 
TEMPUR® schuimmateriaal zijn hiervoor prima geschikt.  

De producten met CE-markering zijn bestemd voor verzorging thuis. Het is belangrijk 
dat gebruikers die zelf niet voldoende kunnen bewegen regelmatig in een andere 
houding worden gelegd. 
 
De TEMPUR® matrassen en matrastoppers met CE-markering zijn geschikt voor 
gebruikers met een gewicht tot 150 kg.  
 
Indien er zich een ernstig incident voordoet met het product, moeten de fabrikant en 
de bevoegde autoriteit in het thuisland van de gebruiker op de hoogte worden 
gesteld.  
U kunt een incident op dezelfde manier bij de fabrikant melden als een klacht 
waarvoor u aanspraak maakt op garantie, door de instructies in het hoofdstuk 
“Garantie” van deze handleiding te volgen. 
 

Besteed aandacht aan de aanvullende gebruiksaanwijzingen 
 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
De volgende symbolen en tekst worden gebruikt om uw aandacht te vestigen op 
mogelijk gevaarlijke en ongewenste situaties. Denk eraan dat het niet naleven van 
deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of tot schade aan uw product.  
 

 

 
WAARSCHUWING Voorkom situaties die tot de dood of zwaar letsel 

kunnen leiden  
 

 
LET OP 

 
Voorkom situaties die tot minder zwaar of licht 
letsel kunnen leiden 
  

 
BELANGRIJK 

 
Voorkom situaties die tot schade aan het product of 
andere materiële schade kunnen leiden  



NL_TEMPUR® Gebruiksaanwijzing en garantie, september 2021  

 
 
 

 Waarschuwing: Laat baby’ s, jonge kinderen of ouderen die zich niet gemakkelijk 
zelf kunnen omdraaien niet zonder toezicht achter op de matras of het kussen.  

 Waarschuwing: Het is belangrijk dat gebruikers die zelf niet voldoende kunnen 
bewegen regelmatig in een andere houding worden gelegd. 
 
Achteloosheid leidt tot brandgevaar – we adviseren ten strengste niet in bed of tijdens 
het gebruik van onze producten te roken. 

Waarschuwing: Brandgevaar: houd de producten op veilige afstand van open vuur 
 

 Let op: Gebruik geen matrasbeschermers op TEMPUR® matrassen of 
matrastoppers, aangezien deze de drukverlichtende eigenschappen kunnen 
verminderen. Voor optimale ondersteuning raden wij aan om een laken rechtstreeks op 
de matras te leggen  

 Let op: TEMPUR® schuimmateriaal werkt het beste in reactie op de natuurlijke 
warmte van de gebruiker. Daarom raden we het gebruik van een elektrische deken 
en/of een kruik niet aan. De warmte van een elektrische deken zal de 
temperatuurgevoeligheid in het TEMPUR® schuimmateriaal tijdelijk tenietdoen. Als de 
gebruiker toch een elektrische deken wil gebruiken, raden wij aan om deze op een 
apart laken te leggen, zodat direct contact met het TEMPUR® schuimmateriaal wordt 
vermeden. 

o BELANGRIJK: Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de leverancier van de 
elektrische deken op. 

o BELANGRIJK: Als uw kruik lekt waardoor uw matras nat wordt en vlekken of 
beschadigingen vertoont, vervalt uw garantie. 
 

BELANGRIJK:  
• TEMPUR® matrassen moeten altijd op een geventileerde bedbasis liggen, 

bijvoorbeeld een spiraal of lattenbodem, om te voorkomen dat er zich vocht in 
de matras ophoopt. 

• Ga niet met nat haar op een TEMPUR® hoofdkussen liggen, aangezien dit schade 
veroorzaakt aan het schuimmateriaal. 

• Voor hoofdkussens die gevuld zijn met korrels van TEMPUR® schuimmateriaal 
en/of dons: schud en masseer het hoofdkussen na gebruik of nadat het 
opgeborgen is geweest om de vulling weer gelijkmatig verdeeld terug op zijn 
plaats te krijgen. 

• Rol een TEMPUR® matrastopper niet uit als het koud is. Er is dan een risico dat 
het schuimmateriaal scheurt of barst. Laat TEMPUR® matrastoppers eerst op 
kamertemperatuur komen alvorens ze uit te rollen. 

• TEMPUR® matrastoppers moeten altijd bovenop een matras worden gelegd. 
• Vouw, buig of druk uw TEMPUR® product niet in een bepaalde vorm, want dan 

bestaat het risico dat het schuimmateriaal beschadigd raakt 
• Verander of repareer uw product niet: dit zou ertoe leiden dat de garantie 

vervalt. 
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Schoonmaak en onderhoud 
• De meeste stoffen hoezen zijn afneembaar en wasbaar. Volg de specifieke 

reinigingsinstructies voor uw product op, zoals vermeld op het productetiket aan 
de binnenkant van de stoffen hoes.  

• Speciale stoffen hoezen met TEMPUR® schuimmateriaal die niet kunnen worden 
gewassen of chemisch worden gereinigd, zijn gemakkelijk afneembaar om ze te 
luchten en schoon te borstelen. 

 
Stoffen hoezen met wasbaar TEMPUR© materiaal erin verwerkt:  
• Kunnen worden gewassen en in een wasdroger, aan een waslijn of liggend worden 

gedroogd. Raadpleeg het productetiket in de stoffen hoes om te zien of uw hoes 
kan worden gewassen. 

• BELANGRIJK: Het uitwasbare materiaal van TEMPUR® is zwaar wanneer het nat is. 
Volg de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig op: 
Hoesbreedte (cm) Capaciteit van wasmachine/-droger 
Tot 95 cm 6 kg 
Tot 105 cm 7 kg 
Tot 120 cm 8 kg 
Meer dan 120 cm in een professionele wasserij laten 

wassen 
 

• BELANGRIJK: Hoezen moeten helemaal droog zijn alvorens ze te gebruiken of op te 
bergen. 
Tip: Weeg de hoes voordat u hem wast. Droog de hoes totdat het gewicht ervan 
weer hetzelfde is als voorafgaand aan het wassen. U weet dan dat de hoes helemaal 
droog is 

 
TEMPUR® Down Luxe hoofdkussen:  
BELANGRIJK:  

• Verwijder de schuimzak met de TEMPUR® schuimkorrels voordat u de donzen 
hoes gaat wassen.  

• Gebruik enzymenvrij wasmiddel voor de donzen hoes en droog de hoes in een 
wasdroger met een paar drogerballen (of schone tennisballen) om te 
voorkomen dat het dons gaat samenklonteren en om het gelijkmatig te laten 
drogen. 

• Gebruik geen wasverzachter op de donzen hoes.  
• De donzen hoes moet volledig droog zijn alvorens hem te gebruiken of op te 

bergen. 
• Tip: Weeg de hoes van het Down Luxe hoofdkussen (zonder de schuimzak) 

voorafgaand aan het wassen. Droog de hoes na het wassen in een droger 
totdat het gewicht ervan weer hetzelfde is als voorafgaand aan het wassen. U 
weet dan dat de donzen hoes helemaal droog is 

 
BELANGRIJK:  

• Was het TEMPUR® schuimmateriaal niet.  
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Dit geldt niet voor het TEMPUR® EasyClean hoofdkussen en het TEMPUR® 
PureClean hoofdkussen die wel gewassen kunnen worden (volg de specifieke 
reinigingsinstructies op het productetiket aan de binnenkant van de stoffen 
hoes). 
Dit geldt niet voor de stoffen hoezen met wasbaar TEMPUR® materiaal - volg de 
specifieke reinigingsinstructies op het productetiket en in deze 
gebruiksaanwijzing op. 

• Het TEMPUR® schuimmateriaal mag niet worden gestoomd en niet chemisch 
worden gereinigd. 
 

BELANGRIJK 
• Ventileer TEMPUR® producten regelmatig om vocht te verwijderen. 

 

 Let op: Zorg er na het wassen van de stoffen hoes voor dat de stoffen 
matrashoes opnieuw conform de op de aan de zijkant van de schuimkern van de 
matras gedrukte richting wordt aangebracht. Het TEMPUR® schuimmateriaal dat voor 
maximaal comfort en drukverlichting zorgt, bevindt zich alleen aan de bovenkant van 
de kern.  
 

 Let op: Let na het wassen van de stoffen hoezen van zitproducten of kussens 
met schuimlagen op de richting van de schuimkern bij het opnieuw aanbrengen van 
de producten. Het TEMPUR® schuimmateriaal dat voor maximaal comfort en 
drukverlichting zorgt, bevindt zich alleen aan de bovenkant van de kern.  
 
Technische productinformatie 

- Bepaalde TEMPUR® producten zijn aan de onderkant van een antislip-laag 
voorzien. Deze laag voorkomt dat het product tijdens het gebruik verschuift. 

- TEMPUR® producten zijn in allerlei formaten leverbaar. Het gewicht van het 
product is afhankelijk van het formaat. Verdere informatie is op verzoek 
verkrijgbaar. 

- Zie voor de in de hoezen toegepaste materialen het productetiket aan de 
binnenkant van de stoffen hoes. 

 
Latex 
Bepaalde TEMPUR® producten worden gemaakt van lagen schuim, met het TEMPUR® 
schuimmateriaal aan de bovenkant en met een hechtmiddel met latex erin tussen de 
lagen. 
Op het productetiket in de stoffen hoes kunt u zien of het door u gekochte product 
latex bevat. 
Het TEMPUR® schuimmateriaal en de stoffen hoes bevatten geen latex. 
 
Brandveiligheidsnormen 

Waarschuwing: Brandgevaar: houd de producten op veilige afstand van open vuur 
 
TEMPUR® product Brandveiligheid 
Matrassen, matrastoppers EN 597-1 (sigarettentest)  
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Matrassen, matrastoppers 
(brandvertragende versies) 
 

BS 7177 Low Hazard 
DS/EN 597-1 (sigarettentest) 
DS/EN 597-2 (lucifertest) 
BS 5852 (Crib V) op schuim 

Hoofdkussens, kussens en 
positioneringsproducten 
(voorgevormd en korrelvormige vulling) 

EN/ISO 12952-1 (sigarettentest) 

Hoofdkussens, kussens en 
positioneringsproducten, voorgevormd 
(brandvertragende versies) 

BS7175 Low Hazard 
EN/ISO 12952-1 (sigarettentest) 
EN/ISO 12952-2 (lucifertest) 
BS 5852 (Crib V) op schuim 

Hoofdkussens, kussens en 
positioneringsproducten met korrelvormige 
vulling 
(brandvertragende versies) 

BS7175 Low Hazard 
EN/ISO 12952-1 (sigarettentest) 
EN/ISO 12952-2 (lucifertest)  
BS 5852 (Source 2) op schuim 

Down Luxe hoofdkussen 
(brandvertragende versies) 

BS 5852 (Source 2) op schuimkruimels 
BS 5852 (Source 2) op dons 

 
Fabrikant 
 

 
Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denemarken 
*Dan-Foam ApS is een 
dochteronderneming van TEMPUR-Sealy 
International, Inc 
 
 
 
 

GARANTIE 

TEMPUR® GARANTIE  
In dit document wordt beschreven welke voorwaarden gelden voor, en wat wordt 
uitgesloten van, de garantieregeling van TEMPUR® (de "TEMPUR® Garantie") voor 
nieuwe TEMPUR® producten die aan consumenten wereldwijd (exclusief de VS en 
Canada) worden verkocht.  
 
Wie verleent de TEMPUR® Garantie? 
De fabrikant van TEMPUR® matrassen, matrastoppers, hoofd- en andere kussens (met 
uitzondering van de VS en Canada) is Dan-Foam ApS, een in Denemarken gevestigde 
en onder nummer DK-24209709 geregistreerde onderneming. Geregistreerd 
kantooradres: Holmelund 43, 5560 Aarup, Denemarken (de "fabrikant"). Dan-Foam 
ApS is een dochteronderneming van TEMPUR-Sealy International, Inc. 
 
Wat wordt gedekt? 
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De fabrikant garandeert dat alle nieuwe en originele TEMPUR® producten gedurende 
de garantietermijn die van toepassing is (zie onder het kopje Hoe lang?) vrij zijn van 
materiële gebreken als gevolg van gebrekkig vakmanschap of gebrekkige materialen, 
tenzij het product op zich specifiek wordt uitgesloten of er een andere uitsluiting van 
toepassing is (zie onder het kopje Uitgesloten van de garantie). 
De TEMPUR® Garantie is geldig voor producten die consumenten ergens in de wereld 
(met uitzondering van de VS en Canada) voor persoonlijk gebruik en niet in het kader 
van een bedrijf, handel, vak of beroep van de fabrikant of een officiële dealer hebben 
gekocht. Een lijst met officiële dealers is te vinden op www.tempur.com. 
 
Hoe lang? 
De TEMPUR® Garantie geldt voor de op, of aan de binnenkant van, de verpakking van 
het product in kwestie of hieronder vermelde termijn. Deze termijn vangt aan op de 
aankoopdatum (tenzij het product een showroom- of demonstratiemodel is geweest; 
in dat geval is de aanvang van de garantietermijn gelijk aan de fabricagedatum).  
 
In het algemeen geldt de in de garantietabel vermelde garantietermijn, maar de 
fabrikant adviseert u de garantievoorwaarden te raadplegen voor het land waar u uw 
product oorspronkelijk hebt gekocht, aangezien er een andere garantietermijn van 
toepassing kan zijn. Ga hiervoor naar www.tempur.com 
 

Product: Schuimkernen Productgarantie Wat wordt gedekt? 

• Alle TEMPUR® matrassen, tenzij 
hieronder iets anders wordt 
aangegeven 

• TEMPUR® matrastoppers voor de 
bedsystemen North en Promise 

10 jaar 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 
25, Deluxe 17 (alleen ingeval van 
velours hoes), Deluxe 22, Deluxe 
27, Breeze 22, Breeze 27) 

• TEMPUR® Cloud (19,21,25, Breeze 
22, Breeze 27) 

• TEMPUR® Sensation (19,21,25, 
Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, 
Breeze 27 

• TEMPUR® Topper 7 
• TEMPUR® Experience matras 
• TEMPUR® Relaxation matras 

15 jaar 
beperkte 

garantie * (zie 
de opmerking 

onder de tabel) 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• TEMPUR® Topper 5 
• TEMPUR® Futon All Seasons™ 
• TEMPUR® Futon Deluxe (7cm) 

5 jaar 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• TEMPUR® Topper Deluxe 3.5 3 jaar 
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• TEMPUR® Topper 3.5 Materiële gebreken als gevolg van 

gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• TEMPUR® Futon Basic (6cm) 
• TEMPUR® Futon Simple (6cm) 

2 jaar 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• Alle voorgevormde TEMPUR® 
hoofdkussens, kussens, wigkussens 
en andere TEMPUR® Home 
producten 

3 jaar 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen, of wijzigingen die een 
zichtbare indeuking van meer dan 2 cm 
in het TEMPUR® materiaal veroorzaken. 

• Alle TEMPUR® hoofdkussens die 
zijn gevuld met korrels van 
TEMPUR® materiaal: 
o Traditionele hoofdkussens 
o Comfort hoofdkussens 
o Ombracio hoofdkussen  
o Long Hug hoofdkussen 
o Down Luxe hoofdkussen 

3 jaar 

Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen 

• TEMPUR® zadeldek 
• TEMPUR® slaapmasker 

2 jaar 
Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen. 

Product: Hoezen Productgarantie Wat wordt gedekt? 

• Hoezen voor ALLE producten, tenzij 
hieronder anders vermeld  

2 jaar 
Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen. 

• Hoes voor TEMPUR® Futon Simple  1 jaar 
Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen. 

• Donzen hoes voor TEMPUR® Down 
Luxe hoofdkussen  

3 jaar 
Materiële gebreken als gevolg van 
gebrekkig vakmanschap of gebrekkige 
materialen. 

*Beperkte garantie - Indien u later dan 5 jaar na de aankoopdatum een geldige 
garantieaanspraak indient, voorziet de fabrikant u van een gelijkwaardige matras tegen 
betaling door u van een percentage van de prijs van de vervangende matras**, zie de tabel 
met percentages hieronder; in bepaalde landen kan bovendien een garantie van 10 jaar 
worden aangeboden op deze producten. Raadpleeg daarom uw lokale TEMPUR® winkel of 
website voor details. 

Jaar 0 t/m 5 – U betaalt niets 
Jaar 6 - U betaalt 10% van de actuele 
aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 11 - U betaalt 60% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 7 - U betaalt 20% van de actuele 
aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 12 - U betaalt 70% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 
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Jaar 8 - U betaalt 30% van de actuele 
aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 13 - U betaalt 80% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 9 - U betaalt 40% van de actuele 
aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 14 - U betaalt 90% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 10 - U betaalt 50% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 

Jaar 15 - U betaalt 95% van de 
actuele aanbevolen verkoopprijs 

**Voor de prijs van de vervangende matras geldt de prijs zoals gepubliceerd in de prijslijst met 
aanbevolen verkoopprijzen van de fabrikant die op het moment waarop de garantieaanspraak 
wordt ingediend in het land in kwestie van kracht is. 
 
Wat doen wij? 
Indien er een geldige garantieaanspraak wordt ingediend overeenkomstig deze 
TEMPUR® Garantie, biedt de fabrikant, geheel naar eigen oordeel, aan gratis het 
gebrekkige product te herstellen of een gelijkwaardig vervangend product te leveren.  
 
De fabrikant vergoedt de redelijke bezorgkosten van het voor herstel of ter vervanging 
retourneren van een gebrekkig product zolang de garantieaanspraak geldig is krachtens 
de voorwaarden van deze TEMPUR® Garantie en het product wordt geretourneerd 
vanaf een adres binnen hetzelfde land als het land van de officiële dealer waar het 
product is gekocht. Het herstelde of vervangen product wordt gratis afgeleverd op een 
adres binnen hetzelfde land als het land van de officiële dealer waar het product is 
gekocht. In alle overige omstandigheden is de koper verantwoordelijk voor de 
eventuele bezorgkosten in verband met herstel of vervanging. 
 
In het geval van vervanging tracht de fabrikant een vervangend product uit dezelfde 
lijn te leveren. Als de productlijn echter uit productie is genomen of het product om een 
andere reden niet leverbaar is, behoudt de fabrikant het recht voor een vervangend 
product te leveren dat, geheel naar oordeel van de fabrikant, vergelijkbaar is met het 
gebrekkige product. 
 
De TEMPUR® Garantie geldt vanaf de aankoopdatum (of de fabricagedatum in het geval 
van voormalige showroom-/demonstratieproducten) van het oorspronkelijke product. 
Bij levering van een hersteld of vervangend product wordt de garantietermijn niet 
verlengd. In deze omstandigheden blijft de TEMPUR® Garantie gelden voor het restant 
van de termijn die is aangevangen op de aankoop- of fabricagedatum, al naar gelang 
van toepassing is. 
 
Uitgesloten van de garantie 
De TEMPUR® Garantie geldt niet als: 

• het product bij aankoop al was gebruikt, tweedehands is of niet van een officiële 
dealer of rechtstreeks van de fabrikant is gekocht. Een lijst met officiële dealers 
is te vinden op tempur.com. 

• het proces voor het indienen van een aanspraak op de TEMPUR® Garantie (zoals 
hieronder beschreven onder het kopje "Hoe maakt u aanspraak op de TEMPUR® 
Garantie?") niet goed is gevolgd. 

• het product niet met gepaste zorg en/of niet overeenkomstig de in de 
Gebruiksaanwijzing en op tempur.com beschreven instructies voor het gebruik, 
schoonhouden en onderhoud van het product is gebruikt en/of er niet met 
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gepaste zorg of overeenkomstig de hiervoor genoemde instructies mee is 
omgegaan.  

• gebreken aan gecomprimeerde TEMPUR® EASE matrassen het gevolg zijn van 
het feit dat de matras niet op tijd is uitgepakt (in de doos is gelaten): als gevolg 
hiervan kan het materiaal scheuren of blijvend vervormen. Gecomprimeerde 
TEMPUR® EASE matrassen moeten binnen 6 maanden na de productiedatum 
worden uitgepakt. Controleer de productiedatum op de doos op het moment dat 
u uw gecomprimeerde TEMPUR® EASE matras ontvangt. 

• er tijdelijke vouwen in de hoes voor een gecomprimeerde TEMPUR© EASE 
zitten, die binnen 72 uur of na het wassen van de hoes verdwijnen. Zie de 
wasinstructie op het etiket aan de binnenkant van de hoes. 

• het product met opzet is beschadigd of als gevolg van nalatigheid, snijden, de 
inwerking van vuur of hitte, overstroming of ander gebruik anders dan gebruik 
volgens bestemming door u of een derde beschadigd is geraakt. 

• het defect wordt veroorzaakt doordat het product gedurende een bepaalde tijd 
is gebogen, samengeperst of blootgesteld aan lage temperaturen, waardoor het 
materiaal is gescheurd of blijvend is vervormd. 

• de TEMPUR© EASE matras is beschadigd bij een poging hem opnieuw te 
comprimeren of op te rollen. 

• men het product ondanks de aanbevelingen van de fabrikant (door)nat heeft 
laten worden. 

• het product veel vlekken of vuil vertoont en/of anderszins niet hygiënisch is. 
• het product zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant is aangepast of 

gerepareerd. 
• het gebrek het gevolg is van normale slijtage. 
• de ritssluiting op de hoes van een TEMPUR® product defect is, tenzij dit defect 

al bij de ontvangst van het product bestond. 
• voor matrassen (binnen het assortiment producten met CE-markering), het 

gebrek of de verandering van het product slechts een klein verschil of een 
normale verandering is die niet van invloed is op de drukverdelende 
eigenschappen van het product. 

 
Hoe maakt u aanspraak op de TEMPUR® Garantie? 
Om aanspraak te maken op de TEMPUR® Garantie handelt u als volgt: 

• Neem contact op met de officiële dealer waar u het product oorspronkelijk hebt 
gekocht (de “verkoper”). Indien de verkoper zijn bedrijfsactiviteiten heeft 
gestaakt of geen officieel TEMPUR® dealer meer is, gelieve u contact op te 
nemen met de fabrikant. 

• Overleg de oorspronkelijke factuur of het oorspronkelijke betaalbewijs als 
aankoopbewijs. 

• Retourneer het product aan de verkoper of de fabrikant (maar alleen als de 
fabrikant daarom heeft gevraagd). Indien de fabrikant vaststelt dat de aanspraak 
een geldige aanspraak is die voldoet aan de voorwaarden van deze TEMPUR® 
Garantie, worden de redelijke bezorgkosten voor het retourneren van het 
gebrekkige product aan u terugbetaald op voorwaarde dat het product is 
geretourneerd vanaf een adres binnen hetzelfde land als het land van de 
verkoper. 
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 Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u 
De aansprakelijkheid van de fabrikant is beperkt tot de kosten van herstel en/of 
vervanging van het product dat onder de TEMPUR® Garantie valt. Bijgevolg is de 
fabrikant niet aansprakelijk voor andere schade als gevolg of naar aanleiding van de 
aankoop, het bezit, de verkoop of het gebruik van de producten. De fabrikant sluit zijn 
aansprakelijkheid in het geval van dodelijk of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalaten, 
fraude of een frauduleuze foutieve weergave van feiten door de fabrikant niet uit en 
beperkt deze niet. 
De producten worden uitsluitend voor particulier gebruik in de thuisomgeving verkocht. 
De fabrikant is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, omzetderving, 
onderbreking van uw bedrijfsactiviteiten of gederfde zakelijke kansen.  
 
Uw wettelijke rechten 
De TEMPUR® Garantie is onder voorbehoud van de wettelijke rechten van consumenten 
naar het toepasselijke recht en is erop gericht om de rechten van consumenten waar 
van toepassing te verbeteren. 
 


