
Mooi voordelig slapen
Profiteer van de SLP Collection X 

boxspringset.
  P. 5

Hoe lig jij?
Maak een SlaapSelfie
en krijg gratis advies!

  P. 2 

Wetenschappelijk 
aangetoond

Dit matras bewijst zichzelf.
  P. 3

Slaaptember
bij Beddenspecialist.nl

Volop
Slaaptember

voordeel!



Zet slapen
op 1!

Tijdens de maand september  
is het feest bij ons in de winkel.  

We maken van september 
Slaaptember en geven je alle  

reden om slapen op 1 te zetten.   

Bewust eten en bewust bewegen 
zijn inmiddels heel logisch in een 

gezonde levenstijl. Slapen is minstens 
zo belangrijk om gezond en fit 

te blijven maar wordt nog te vaak 
als vanzelfsprekend gezien. 

Voldoende slaap is belangrijk om  
je lichaam te laten herstellen en 
opladen voor de volgende dag.

Deze maand krijg je bij elke aankoop*  
in onze winkel een goodiebag cadeau  
met daarin een luxe wasparfum van  
wasgeurtje.nl, een superzacht slaap- 

masker en ons nieuwe GAAP magazine 
boordevol informatie over gezond 

slapen, trends en wetenswaardigheden. 
Maar... OP=OP

Tot ziens in Slaaptember!

Twijfel je of je huidige matras nog  
voldoet? Maak dan gebruik van onze 
SlaapSelfie. Door middel van deze  
tool kan er een objectieve analyse  
gemaakt worden van de stand van  
jouw wervelkolom. Op onze website  
staat precies hoe het werkt. Scan de  
QR code voor de uitleg.  

Slaapselfie!

Slaapadvies op maat!
 

Tijdens de Slaaptember 

voordeelmaand is onze 

Slaapfysio Hidde Hulshof on 

tour door heel Nederland.  

Kijk op www.beddenspecialist.nl/

slaaptember wanneer hij in 

de buurt is en schrijf je in voor 

een gratis advies op maat.

Last van je nek?
Een te hard matras zorgt voor 
een onjuiste ondersteuning in  
de lage rug. Daarnaast is een te  
hoog kussen in rugligging een  
trigger voor nekklachten. 

Last van je rug?
Veel matrassen van 8 jaar of  
ouder nemen af in kwaliteit.  
Met als gevolg dat de matras  
doorzakt en de onderrug 
onjuist wordt ondersteund.

Lig je wel goed?

2   Kies bewust voor je nachtrust!

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.beddenspecialist.nl 

https://wasgeurtje.nl/
https://www.beddenspecialist.nl/
https://www.beddenspecialist.nl/


Slaaptember - maand van de slaap bij Beddenspecialist.nl   3

Beddelicious Ezzential 
hoofdkussen.

60x40 cm. Verkrijgbaar in 
de hoogtes: 7, 9 en 11 cm

€ 144,95

Beddelicious Blocks M500
volledig instelbaar matras,

d.m.v. losse modules
90x200
€ 1.749,-

Wetenschappelijk bewezen, check!

Beddelicious 
boxspring 

Parallax Quadro

Zoals getoond,
180x200 

€ 4.377,-

We zeggen natuurlijk heel veel over slaapgedrag, lighouding, 
matrassen, kussens etc. Maar wat fijn dat we dit ook met  
een wetenschappelijk onderzoek kunnen bewijzen! Ons  
Wetenschappelijk onderzoek* in samenwerking met de  
Vrije Universiteit Amsterdam heeft het aangetoond! Slapen  
op een aanpasbaar Beddelicious Blocks M500 matras met een 
Ezzential hoofdkussen vermindert lage rugpijn met 18%  
en verhoogt het slaapcomfort met maar liefst 25%!

> Bekijk het hele onderzoek:

*  Bron: Sleep Science & Practice, 10 mei 2022.  
Roman Bolton, Hidde Hulshof, Hein A. M. Daanen 
& Jaap H. van Dieën

Signifi cante vermindering 
lage rugklachten én 
verbetering van het 
slaapcomfort dankzij
adviesmethode 
Beddenspecialist.nl 

Onderzoeksmethode

Voornaamste onderzoeksresultaten:

Doel onderzoek:  Relatie aantonen tussen lage rugklachten, slaaphoudingen en matras ondersteuning.

In opdracht van:  Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Beddenspecialist.nl, SlaapFysio & Sleeptrade BV

Onderzochte doelgroep:  16 personen met lage rugklachten, waarvan 50% man en 50% vrouw 

 met een gemiddelde leeftijd van 45,6 jaar

Onderzoekers:  Professor Hein Daanen, Professor Jaap van Dieën, onderzoeker Roman Bolton (allen VU) 

 & Hidde Hulshof (SlaapFysio) 

Onderzoeksmiddelen:  SlaapID thuismeting (sensor), Beddelicious Blocks matras & iButtons

Periode:  januari 2020 – november 2020

Om inzicht te krijgen of er een relatie is tussen

het slaapsysteem, de slaaphoudingen en lage 

rugklachten zijn de volgende stappen doorlopen:

Vragenlijst afgenomen (drie keer) 

om inzicht te krijgen in de klachten 

en het slaapcomfort op het huidige 

slaapsysteem en aangepaste 

& ingestelde matras van de 

deelnemer aan het onderzoek 

(Beddelicious Blocks matras) 

Met SlaapID sensor 5 nachten 

het slaapgedrag (Slaaphoudingen, 

Slaapbewegingen, Slaapklimaat 

en Slaapritme) gemeten op het 

eigen slaapsysteem én op het 

aangepaste & ingestelde matras 

(Beddelicious Blocks matras) van 

de deelnemer aan het onderzoek.

Fysieke ligging in kaart gebracht 

op het eigen slaapsysteem en op 

het aangepaste & ingestelde matras 

(Beddelicious Blocks matras) van 

de deelnemer aan het onderzoek 
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Slapen op het aangepaste 

& ingestelde matras (Beddelicious 

Blocks matras) geeft een 

vermindering van 18% in de lage 

rugklachten ten opzichte van 

het eigen slaapsysteem

18%
MINDER
KLACHTEN

- Slapen op het aangepaste 

& ingestelde matras (Beddelicious 

Blocks matras) geeft een 

verbetering van 25% in het 

slaapcomfort ten opzichte van 

het eigen slaapsysteem

25%
BETER
SLAAPCOMFORT

BLOCKSEIGEN BED

SLAAPID
SENSOR

11
0

0
10

10

WETENSCHAPPELIJK 
AANGETOOND

Als een Blocks
in slaap vallen  

®

Beddelicious heeft het innovatieve Blocks Systeem ontwikkeld. Blocks zijn losse modules 
met pocketveren aan de binnenzijde met ieder een eigen hardheid. Helemaal op maat 
en individueel instelbaar. Het ene lichaam heeft immers meer ondersteuning nodig dan 
het andere lichaam. Je bent als mens uniek, dus waarom je matras of boxspring niet?

Bij aankoop van een Blocks® 
M500 matras

 Beddelicious Ezzential 
hoofdkussen cadeau

t.w.v. 144,95



Perzona Slim-Line boxsprings

Functionaliteit, comfort en kwaliteit in een uniek eigentijds design.  
Perzona bewees dat het Perzona Slim-Line design mogelijk is. 
De kort geveerde boxspring is slank van vorm en wordt gedragen 
door twee elegante, stalen design benen met aluminium voeten. 
Deze boxspring heeft ook een negatieve verstelstand, die ideaal is 
voor buikslapers. Geniet van een unieke springbox ontworpen 
door award winning designer Ben Hoek.

* 2-motorige, elektrisch verstelbare boxspring leverbaar vanaf €9.794

Uniek design, 
een boxspring zoals

geen ander

Branches
100% katoen

1-persoons* van € 59,95 
voor € 49,95

Sleepy
100% katoensatijn

1-persoons* van € 89,95 
voor € 79,95

Evening Walk
100% katoensatijn

1-persoons* van € 79,95 
voor € 69,95

Flower Party
100% katoensatijn

1-persoons* van € 79,95 
voor € 69,95

* Vandyck dekbedovertrekken zijn in meerdere maten leverbaar.

Flower Bomb
100% katoensatijn

1-persoons* van € 89,95 
voor € 79,95

Een nieuw dekbedovertrek van Vandyck maakt je bed meteen anders. Doe ook een fijne make-over!

4   Kies bewust voor je nachtrust!

Slaaptember is dé maand om je bed mooier te maken

Perzona
Slim-Line

boxsprings.

vlak vanaf 
€ 7.794,-*

Tijdens Slaaptember krijg je bij aankoop van een 

2-persoons elektrische boxspring van Perzona, 

Beddelicious, LeDorm of SLP Collection een  

gratis Raycop Omni Air UV+ multifunctionele 

stofzuiger t.w.v. € 349,-

Gratis Raycop 
Omni Air UV+
cadeau!



Style is never out of fashion. Of je nu oud 

of jong bent, een gezond lijf hebt of wat

lichamelijke klachten. De collectie van 

SLP is er voor iedereen. Betaalbaar, 

kwalitatief zeer hoog én geheel naar 

jouw stijl vorm te geven. 

Wat dacht je van de nieuwste Collection X, 

het supervoordelige jubileum-model?  

De set bestaat uit; boxspring bodems,  

gestoffeerde matrassen, een topper en 

een luxe hoofdbord. Hij wordt in Nederland 

geproduceerd waardoor we binnen 15 

werkdagen kunnen leveren!
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Swissflex Versa 20
Geltex matras

90x200 
€ 1.060,-

Een greep uit onze enorme matrassen-collectie. Tijdens Slaaptember met gratis matrasreiniging t.w.v. ¤ 35,-.

Beddelicious BM100
pocketveer matras

90x200
€ 749,-

SLP Home Space
koudschuim matras

90x200
€ 457,-

LeDorm Regina 20
natuurlatex matras

90x200
€ 1.149,-

Perzona Individual 10
pocketveer matras

90x200
€ 1.498,-

Voor iedereen een passend matras!

SLP
Collection X
boxspring

160/180x200 
® 2.495,-

Hoofdborden zijn  

ook in andere stoffen 

en kleuren verkrijgbaar.

Stel je eigen 
boxspring samen!
Om je bed volledig naar wens te krijgen is er 
keuze uit maar liefst vier luxe hoofdborden (zonder 
meerprijs), drie verschillende stofsoorten met een 
ruime keuze uit diverse kleuren en stijlvolle poten. 

Een compleet bed, 
voor een scherpe prijs!



In een comfortabele houding in bed de krant of een  
boek lezen, lekker ontbijten in bed zonder gedoe  
met kussens om je rug te ondersteunen, even de  
benen een stukje omhoog na een intensieve dag… 

Voor wie ultiem slaapcomfort wil ervaren is een  
elektrisch bed hét perfecte bed. We hebben veel  
aanbod om uit te kiezen, tot aan volledig maatwerk. 

Meer weten over de voordelen en mogelijkheden 
van een elektrisch verstelbaar bed? Kom langs in 
onze winkel, we adviseren je graag!

6   Kies bewust voor je nachtrust!

LeDorm boxspring Outline
3-motorig elek. verstelbaar, 180x200

vanaf € 7.335,- zoals getoond € 10.669,-

Gun jezelf het ultieme comfort met een 
elektrisch bed

Beddelicious boxspring Universal
2-motorig elek. verstelbaar, 180x200

 vanaf € 5.875,- zoals getoond € 7.112,-

Tijdens Slaaptember krijg je bij aankoop van een 

2-persoons elektrische boxspring van Perzona, 

Beddelicious, LeDorm of SLP Collection een  

gratis Raycop Omni Air UV+ multifunctionele 

stofzuiger t.w.v. € 349,-

Gratis Raycop 
Omni Air UV+
cadeau!

TIP!
Verstel altijd eerst het 
gedeelte van de benen 
en daarna pas je rug. 
Anders zak je onderuit 
en lukt het niet meer om 
in de juiste houding te 
komen.

Standje
relaxen

Swissflex box Madrid
2-motorig elek. verstelbaar, 180x200

vanaf € 8.660,- zoals getoond € 10.610,-
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Dekbed
In de nazomer kan het nog best warm zijn. 

Een licht donzen dekbed maakt de hete 
nachten een stuk aangenamer. 

Al vanaf € 149,- (warmteklasse 4)

Luxe wasparfum
Hij zit in onze goodiebag, 
maar kan je niet wachten? 

Naar dan alvast naar de winkel! 
€ 14,95

Bedtextiel
Dekbedovertrek Flower Bomb. Altijd
weer een feestje zo’n nieuw dessin.

Verkrijgbaar vanaf € 79,95

Een goed matras
Het juiste matras vind je in onze

winkel. Nu bij aankoop van een nieuw  
matras, een gratis matrasreiniging  

t.w.v. € 35,- cadeau.

Om te kuzzzen
Een goed hoofdkussen kan het  
verschil maken. Zoals het unieke  

aanpasbare Beddelicious Adjuzztable  
hoofdkussen. € 219,-

Elektrische boxspring 
Koop nu een 2-persoons elektrische 
boxspring van LeDorm, Beddelicious, 
SLP Collection of Perzona en ontvang  
een gratis Raycop Omni Air UV+ t.w.v.  

€ 349,- cadeau. 

Gratis magazine
Ons nieuwe GAAP magazine is uit!

Kom naar de winkel om hem op  
te halen t.w.v. € 6,25

Gratis Raycop 
Omni Air UV+
cadeau!

Gratis Raycop 
matrasreiniging

Raycop RS Pro
Dit is ‘m, deze killer zorgt er voor  
dat je matras heerlijk schoon blijft.  

Je krijgt een matrasreiniging cadeau  
bij aankoop van een matras maar je  
kan ‘m ook huren of kopen € 309,-.

Shopping
& Acties



Wij hebben onze eigen en bewezen 
SlaapID methode ontwikkelt om je 
het beste advies te kunnen geven 
voor een nieuwe matras of bed.  

Want uiteindelijk bepaalt alleen jouw 
SlaapIDentiteit welk slaapsysteem  

het beste bij jou past.

SlaapID 
methode: 

in 4 stappen 
naar jouw 

perfecte bed

1: SlaapID Intake: 
samen met jou nemen onze 
adviseurs alles over jouw 
huidige slaapsituatie, jouw 
specifieke kenmerken en 
jouw wensen door.

2: SlaapID thuismeting: 
als je niet precies weet hoe je slaapt kunnen we  

ook moeilijk advies geven. Slaap 3 nachtjes thuis in je 
eigen bed met de SlaapID sensor en je weet precies in 

welke houdingen je slaapt, hoe veel je beweegt en  
wat jouw slaapklimaat is.

3: SlaapID postuurmeting: 
de breedte van je schouders, lende, heupen en de lengte van je  
lichaam en je rug spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een  
nieuw bed en hoofdkussen. Wij meten volledig digitaal jouw postuur 
zowel frontaal als zijwaarts.

Maak nu jouw afspraak voor deze kosteloze SlaapID methode van Beddenspecialist.nl.

4: SlaapID advies: 
onze zeer ervaren,  
en door SlaapFysio 

getrainde, adviseurs geven 
aan de hand van de 

verzamelde informatie advies 
welk slaapsysteem het  

beste bij jou past.
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Tot ziens bij jouw Beddenspecialist! 

Bodegraven, Dirkshorn, Druten, Enkhuizen, Elst, Emmeloord, Geldrop, Goes, 
Harderwijk, Heerenveen, Kootwijkerbroek, Nijkerk, Nijverdal, Noordwijk-Binnen, 
Schiedam, Stadskanaal, Steenwijk, Veenendaal, Venlo, Wateringen en Zuidwolde.

https://www.beddenspecialist.nl/

