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Advertorial

Uitvinders 
proefslapen…
“Wij zijn de eersten geweest die 
met gratis proefslapen begon-
nen in 2004”, vertelt Chris Ne-
derhorst van de Scheveningse 
matrassenfabriek Royal Health 
Foam. Hij krijgt pretogen als hij 
doorgaat met vertellen hoe hij 
tegen de stroom in is gegaan: 
“De hele markt was er tegen. 
Mijn leveranciers waren boos, 
omdat zij vonden dat er sprake 
was van oneerlijke concurrentie. 
Maar eerlijker kunnen we niet 
zijn. Wij zijn duidelijk en open 
naar onze klanten. Nog steeds 
zijn wij uniek met de bijzondere 
combinatie van 30 dagen proef-
slapen en niet-tevreden-geld-
terug-garantie. Dus mensen 
krijgen geen waardebonnen of 
iets dergelijks als de matras niet 
bevalt!”. In de showroom aan 
de Soetensstraat en op de web-
site is een koopjeshoek waarop 
de retour gekomen matrassen 
staan. Deze gaan met een bui-
tengewone korting direct in de 
uitverkoop. “Dit zijn matrassen, 
waarbij achteraf de voorkeur uit 
was gegaan naar een wat har-
dere of juist iets zachtere ma-
tras. Een matras via internet bij 
RHF kopen is 100% risicovrij. 
Toch kunnen mensen ook in 
de showroom een matras uit-
proberen. Bij ons komen soms 
mensen die urenlang op de ma-
tras liggen om deze uit te pro-

beren. Helaas biedt dat geen 
enkele uitsluiting over het al 
dan niet prettig slapen. Tijdens 
het slapen kom je op een ander 
bewustzijnsniveau. Alleen door 
écht, thuis op de matras te sla-
pen weet je zeker of je ook ge-
durende de hele garantietermijn 
van 10 jaar prettig zal slapen.” 
Het is duidelijk te merken dat 
Chris een bevlogen onderne-
mer is die alle innovaties op het 
gebied van matrassen volgt en 
bijdraagt aan nieuwe ontwikke-
lingen in matrassenland. Deze 

bevlogenheid komt tot uit-
drukking in lekkere, veilige, 
comfortabele matrassen van 
topkwaliteit. Bekende Ne-
derlanders hebben RHF ook 
al naar tevredenheid weten 
te vinden. Kijk op de website 
naar hun ervaringen! 
Aanbieding: t/m 27 februari 
op alle matrassen €100,-- 
korting én een kussen cadeau 
t.w.v. €119,--. Royal Health 
Foam, www.healthfoam.
com Soetensstraat 18, Den 
Haag. Tel: 070-3387010.

Chris Nederhorst, Oscar Jol en Jonathan Bauer weten alles 
van matrassen en lekker slapen.

…nemen risico miskoop weg!


