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Het Boxspring keuze proces
Het aanschaffen van een nieuw boxspring bed kan een lastige keuze zijn. Niet alleen omdat een goede
boxspring vaak een behoorlijke investering vraagt, maar ook omdat het van belang is dat het bed afgestemd
is op persoonlijke behoeften. Als hulpmiddel bij het kiezen van een nieuwe boxspring stelden we dit
stappenplan op dat als leidraad gebruikt kan worden bij het kiezen van een boxspringcombinatie.

1. Bepaal uw budget
Het bepalen van uw budget is uiteraard een kwestie die verschilt van persoon per persoon. De een heeft nou
eenmaal meer te besteden dan de ander. Hoe belangrijk vindt u bijvoorbeeld dat u een bekend merk in huis
haalt en in hoeverre vindt u design belangrijk? Heeft u voldoende aan een normale boxspring of wilt u een
elektrisch verstelbare boxspring? Allemaal vragen die effect hebben op het budget dat minimaal gereserveerd
dient te worden.

2. Breng uw wensen in kaart
Deze stap hangt deels samen met stap 1. Aan welke fysieke eigenschappen moet uw ideale boxspring
minimaal voldoen? Is er een minimum gewicht dat de boxspring moet kunnen dragen? Welke matras
verdient uw voorkeur? Welke opties ziet u graag toegevoegd aan uw bed? En heeft u voorkeuren voor kleuren
en stoffering? Noteer deze grove wensen voor uzelf voordat u zich verder gaat orienteren. Dit zal u straks
helpen met het maken van een weloverwogen boxspring keuze.

3. Maak een shortlist
Gewapend met uw shortlist aan wensen gaat u verschillende opties bekijken, bijvoorbeeld in ons boxspring
overzicht. In hoeverre komt uw budget overeen met het aanbod op basis van uw wensen? Als het goed is
blijven er een beperkt aantal opties over die binnen uw budget liggen en ook nog eens voldoen aan uw
wensen. Deze boxsprings vormen uw shortlist waaruit u vervolgens een keuze kunt gaan maken.

4. Maak uw keuze
Weeg de voor en nadelen van de diverse boxsprings op uw shortlist tegen elkaar af. Als u dit lastig vindt
dan kunt u de over gebleven modellen afzetten tegen de wensen die u eerder had geformuleerd. Zet dit in
een tabelletje tegen elkaar af en geef de cellen een score van 1 (voldoende), 0 (neutraal) of 1 (onvoldoende)
. Op deze manier krijgt u direct inzicht in welke keuze voor u de beste is. Bekijk onderstaande tabel voor
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een voorbeeld scoretabel.

Boxspring keuze scoretabel
Budget: € 1000  € 2500
Model

Prijs

Inclusief
hoofdbord

Elektrisch

Inclusief
topper

Ventilatie

Score

X

1

0

1

1

1

0

Y

0

1

1

1

1

2

Z

1

1

1

1

1

4

De drie modellen die in de tabel tegen elkaar zijn afgezet verschillen van elkaar op een aantal punten. Ze
bevinden zich alle 3 binnen het vooraf gedefinieerde budget en hebben verschillende eigenschappen. De
eigenschappen kun je zelf naar wens aanpassen. Uit bovenstaand voorbeeld komt naar voren dat de duurste
optie het meest dicht in de buurt komt van de wensen, maar dit kan in de praktijk natuurlijk ook helemaal
anders uitvallen.
Grote kans dat met behulp van dit model het keuzeproces een stuk eenvoudiger wordt. Let er op dat
iedereen weer andere specifieke wensen heeft. De items in bovenstaande tabel dienen dan ook slechts ter
illustratie.
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