
CHECKLIST SLAAPSYSTEMEN : 

1. Afmetingen bedkader? 
a. Lengte binnenzijde =…………………cm x Breedte binnenzijde =…………………cm 

b. Hoogte vanop de grond gemeten van de bovenzijde van het zijpaneel =…………………cm 

c. Hoogte vanop de grond gemeten van de onderzijde van het zijpaneel =…………………cm 

2. Zijn er dwars- of lengtebalken aanwezig in het bedkader ?  

☐ Nee   ☐ Ja :  ☐Lengtebalken 

      ☐Dwarsbalken 

3. Zijn er laden aanwezig onder het bedkader? 

☐ Nee   ☐ Ja 

4. Hoe zien de poten er uit van het bedkader? 

☐ Poten op de vier hoeken 

☐ Bedkader tot op de grond 

☐ Sledepoten 

5. Stopcontact in de buurt? 

☐ Nee   ☐ Ja 

6. Toegankelijkheid gebouw? 
a. Deurbreedte …………………cm 

b. Liftdeurbreedte …………………cm 

c. Raambreedte …………………cm 

Figuur 3 bed met sledepoten 

Figuur 1 bed met lengtebalken 

Figuur 2 bed met dwarsbalken 



 

7. Praktische bedenkingen 
a. neem indien mogelijk graag foto’s van je huidige slaapsysteem en mail ze ons door of breng ze mee 
b. draag liefst een broek, geen rok : zo kunnen we je heuppositie beter inschatten 
c. indien je mogelijk de huidige bodem wenst te bewaren : kijk na of er slijtage is aan de bekkenzone (zijn er latten of veren 

doorgezakt?) 
d. als je gehecht bent aan je hoofdkussen : breng het mee zodat we er rekening mee kunnen houden 
e. trek voldoende tijd uit, makkelijk een uur, voor de aanpassing van het slaapsysteem aan je lichaamsbouw 
f. in geval van een slaapsysteem voor twee : kom a.u.b. allebei langs 

 

 

Vrijblijvend : 

Voornaam : ……………………………………………………… 

Naam : ……………………………………………………… 

Straatnaam en nr : ……………………………………………………… 

Postcode : ……………………………………Woonplaats : …………………………………… 

Emailadres : ……………………………………………………… 
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