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Andere modellen dan die vermeld in deze prijslijst zijn op aanvraag leverbaar.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VOORWOORD

DIAMANT

Voor u ligt de vijfde uitgave van de dealercatalogus van BRILJANT. Een uitgave van H.O.T. BV.

Heel lang geleden is diep onder de aardkorst door hoge druk en hoge temperatuur diamant ontstaan uit koolstof.
Door vulkaanuitbarstingen is deze naar boven gekomen.

Op de achterzijde van deze catalogus is ons nieuw adres vermeld. Naast de collecties die in de vorige uitgave stonden
is deze catalogus nog uitgebreider. Al onze sieraden hebben namen gekregen. Deze vindt u ook terug op onze
webshop www.briljant-sieraden.nl. Daar kan uw klant zelf zijn sieraad samenstellen, en de geselecteerde dealer als
afhaaladres selecteren. Deze ontvangt de normale marge minus de kosten.
We hebben naast de bekende Man Made collectie ook een aantal Man Made Premium sieraden toegevoegd. Groeibriljant model Reale is uitgebreid met hangers en oorsieraden. Er zijn nieuwe siders (van de actie van 2022) bij gekomen.
Model Amore heeft een uitbereiding in hangers en oorknoppen. Lady Kate sieraden worden vanaf heden naast saffier,
ook voorzien van robijn of smaragd. Bij enkele modellen van de Premium collectie staat dat deze uitlopend zijn. Zolang
de voorraad strekt zijn we hiervan voorraad houdend. U kunt ze daarna bestellen tegen dagprijs.
De Wil je... aanzoeksringen staan ook weer in de catalogus, achter de Premium collecties. Wil je… is een onderdeel van
BRILJANT geworden, met dezelfde verpakking en certificaten.
In deze catalogus staan professionele foto’s. Hier kunt u na overleg ook gebruik van maken op uw website, of in uw
reclame acties.
Als voorheen hebben we weer de gegevens van sieraden die groei- en bijzetmogelijkheden hebben in de catalogus
van blauwe strepen voorzien. De rest in roze strepen, zodat u in één oogopslag kunt zien of de sieraden ingeruild
kunnen worden. Man Made groeibriljant sieraden zijn met blauwe en groene strepen aangeduid.
Let u even op de aangepaste voorwaarden voor andere merken als BRILJANT, zodat u als u met uw klant in
gesprek gaat goed beslagen ten ijs komt.
De meeste sieraden zijn uit voorraad leverbaar zodat u uw klant zo snel mogelijk kunt verblijden.
Sieraden die niet in deze catalogus staan afgebeeld, of omschreven, kunnen we ook voor u maken. Dat doen we desgewenst na prijsopgave.
We bieden ook grotere briljanten aan dan in de catalogus aangegeven zijn. Deze zijn op basis van dagprijzen, deze
worden gezet in, indien nodig, naar briljantgrootte aangepaste monturen.
Vanaf heden leveren we alle ringmaten zonder meerprijs, houd u wel rekening met een mogelijk langere levertijd voor
maten groter dan 19 en kleiner dan 15.5.
Voor het verzenden van orders of zichtzendingen naar u toe, nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.
De BRILJANT sieraden worden geleverd met verpakking en certificaat.
Wij leggen geen minimum orders op. Ook bieden we de mogelijkheid tot zichtzendingen (10 werkdagen). We leveren
uitsluitend zichten van de artikelen die we voorradig hebben.
Als u regelmatig zaken met ons doet, stellen we ons display gratis ter beschikking.
Wij hopen dat u onze BRILJANT collectie en de nieuwe catalogus net zo mooi en handzaam vindt als onze vele klanten, uw collega’s, die met veel plezier en tevredenheid met onze BRILJANT collecties werken. Graag maken we met
u een afspraak om persoonlijk met u te sparren over hoe we samen succesvol kunnen zijn. We wensen u vele goede
verkopen toe.

Het BRILJANT team

In het oude Griekenland noemde men het ADAMAS wat “onverslaanbaar” betekend. Het is een vorm van koolstof die
als delfstof aangetroffen wordt, maar ook in laboratoria gemaakt kan worden. Dit is bekend als Man Made. Diamant is
voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt en is dan ook het ijkpunt voor hardheid 10 op de
hardheidsschaal van Mohs. In 2500 v.Chr. zouden de Chinezen al diamant gebruikt hebben om edelstenen te polijsten. In India zouden rond die tijd al diamanten als sieraad gedragen zijn en ook de Bijbel vermeldt diamant.
Alvorens te gaan slijpen wordt eerst nauwkeurig bekeken hoe de ruwe steen het beste “aangepakt” kan worden
om het grootste gewicht te behouden. Heeft de steen een zuivere kristalvorm van een octaëder, dan zal deze eerst
gezaagd worden. Als er sprake is van een onregelmatige vorm, dan zal de steen gekloofd worden. De initiële vorm
bepaalt dus op welke wijze het meest efficiënt – met zo min mogelijk materiaalverlies de hoogst haalbare kwaliteiten
(als schittering) verkrijgen – geslepen kan worden, en wat de uiteindelijke slijpvorm en het aantal facetten zal zijn.
Vervolgens zal de ruwe steen worden gesneden wanneer een ronde slijpvorm – zoals de briljant – toegepast wordt.
Na het snijden volgt het opzetten van het kruiswerk. Dit gebeurt op een slijpschijf die bekleed is met diamantgruis en
-poeder). Bij het slijpen van een karakteristieke diamantvorm als de briljant (of vergelijkbare vormen) houdt men vaak
slechts minder dan de helft van het originele materiaal over. Het slijpen kan afhankelijk van onder andere de grootte
tot enkele maanden duren. De meest gebruikte slijpvorm is de ronde of briljant met 58 facetten, die Antwerpenaar
Marcel Tolkowsky in 1919 bedacht na wiskundige berekeningen van de lichtbreking en totale interne reflectie.
Maaksel, Cut
Hieronder wordt verstaan het maaksel van de steen. De vorm waarin de steen geslepen wordt is een onderdeel hiervan. Het maaksel heeft betrekking op de kwaliteit van het slijpen en de verhoudingen van de slijpvorm. De essentie ligt
in de juiste “verhoudingen” en de “verfijning” van de geslepen steen.
Karaat gewicht, Carat
De massa van edelstenen wordt uitgedrukt in karaat (1 karaat = 0,2 gram). Een karaat wordt onderverdeeld in 100 punten en wordt altijd in twee decimalen uitgedrukt, bijvoorbeeld 0,24 karaat of 24 punten. De karaat heeft zijn oorsprong
in een in de oudheid gebruikt standaardgewicht: dat van een zaadje van de johannesbroodboom.
Helderheid, Clarity
De zuiverheid van geslepen diamant. De steen kan zowel in- als uitwendig kenmerken vertonen. De inwendige bestaan
veelal uit gletsen (inwendige scheuren), resten koolstof die niet geheel uitgekristalliseerd zijn of insluitingen van stikstof. Ze komen in allerlei vormen voor maar ook in diverse gradaties van intensiteit.
Kleur, Colour
De beoordeling hiervan gebeurt altijd visueel door vergelijking met toets stenen. Met een loep en onder een lamp die
een licht uitstraalt gelijkwaardig aan daglicht. De loep heeft een vergroting van 10x.

MAN MADE BRILJANT
Man Made Briljant, een bewuste duurzame keuze.
Geschiedenis:
Al in de 18e eeuw na de ontdekking dat diamant uit zuivere koolstof bestaat, probeerde men diamant na te maken, (Moissanite door Henri Moissan in 1893). In 1926 is de eerste synthetische diamant geproduceerd. Deze is te
zien in het McPherson Museum in Kansas.
De eerst commercieel succesvolle synthetische diamant is geproduceerd op 16 december 1954 door het team
van Tracey Hall die werkte voor General Electric. Hij brak door met zijn “belt press” machine welke het mogelijk
maakte een druk van boven 10GPa (1.500.000 psi) en temperaturen boven 2000 graden Celsius te bereiken. Dit
staat bekend als de HPHT methode (high pressure, high temperature). Het was een diamant met een doorsnede
van 0.15 mm met een kwaliteit die niet geschikt was voor sieraden, maar wel voor industriële toepassingen. Diamanten met een kwaliteit geschikt voor sieraden kan men met deze methode produceren vanaf 1970.
In de jaren 50 van de vorige eeuw werd onderzoek gestart in de Sovjet Unie en Amerika om diamant te produceren met lagere druk en lagere temperatuur, het zogenaamde Chemical Vapor Deposition (CVD) Hierdoor konden
in 1980 goedkope diamant coatings worden gemaakt.
In mei 2015 werd een record gevestigd door een briljant te slijpen van 10.02 crt uit een ruwe met de HPHT methode gemaakte laboratorium diamant van 32.2 caraat.
Door mensen gemaakt of uit een mijn?
De verschillen tussen diamanten die door mensen gemaakt zijn, of door de natuur gemaakt , zijn door diamantairs zonder specialistische apparatuur niet waar te nemen.
Door Federal Trade Commission van de United States Of America wordt verklaart: Door de mens gemaakte diamanten zijn diamanten, niet synthetisch
De eigenschappen van door mensen gemaakte en door mensen gevonden diamanten zijn hetzelfde, ze zijn even
hard, hebben dezelfde schittering, dezelfde grondstof en kristalstructuur. De verschillen zijn echter dat door mensen gemaakte diamanten een lagere prijs hebben, de mijnwerkers niet worden uitgebuit, er minder energie voor
nodig is en er minder sporen in de natuur worden achter gelaten.
Een grotere duurzame man made diamant die ook nog milieu verantwoord geproduceerd is voor dezelfde prijs
als een kleinere diamant uit een mijn.
In de Briljant groeibriljant series zijn sieraden met briljanten uit de mijn, te groeien naar sieraden met Man Made
briljanten en andersom. Wij zorgen door kenmerken in de sieraden en in de presentatie voor een duidelijk onderscheid.

INRUILVOORWAARDEN
De Briljant collecties worden in de ateliers van Briljant vervaardigd door de meest vakbekwame ontwerpers,
diamantzetters en goudsmeden. Zij creëren de meest stijlvolle tijdloze sieraden. Hiervoor gebruiken ze de
kostbare materialen goud en diamant. Voortdurend zijn ze op de meest innovatieve manieren bezig met de
ontwikkeling van nieuwe sieraden-ideeën. Hierbij wordt er streng op toegezien dat de kwaliteit en de vormgeving aansluit op het hoge niveau van de bestaande collectie.
Mede door middel van marktonderzoek wordt gekeken of de nieuwe ontwerpen passen in het modebeeld
voor de langere termijn. Elk sieraad is voorzien van een officieel Briljant certificaat waarin de echtheid van
de gebruikte materialen gegarandeerd wordt. Tevens wordt met dit certificaat twee jaar garantie gegeven
op fabricagefouten. Het certificaat aan toonder bevat (mits correct ingevuld) de gegevens van het sieraad,
zoals het aantal en de kwaliteit van de gebruikte edelstenen. De verwerkte briljantgeslepen gemijnde diamanten komen uit legitieme bronnen en conflictvrije gebieden en voldoen aan de resoluties van de VN.

Bestellen uit dit dealerboek:
•
Bij voorkeur per e-mail naar info@briljant-sieraden.nl
•
Per telefoon naar nummer 0492-532373
Maak, om vergissingen te voorkomen, zoveel mogelijk gebruik van de artikelnummers.
Verklaring van de artikelnummers:
•
De eerste twee cijfers:
- 70 staat voor 14 karaats geel goud
- 75 staat voor 14 karaats wit goud
- 72 staat voor 14 karaats rosé goud
•
Het derde, vierde en vijfde cijfer staan voor het model nummer.
•
Het zesde cijfer staat in het groeibriljant voor kwaliteit van de gebruikte briljant:
- 1 = G/Vsi of hoger
- 2 = H/Si of hoger
- 6 = Man Made H/Si of hoger
•
In het groeibriljant staan de laatste twee cijfers voor het gebruikte briljantgewicht.
•
In de Memoire sieraden staan het zesde en zevende cijfer voor het briljant gewicht per briljant
en het achtste en negende cijfer voor het totaalgewicht van alle gebruikte briljanten.
De steenkwaliteit in de Memoria sieraden is altijd H/Si of hoger.
Afbeeldingen:
Voor de duidelijkheid zijn de afbeeldingen vergroot weergegeven. Niet alle verkrijgbare modellen en uitvoeringen zijn afgebeeld. Deze catalogus blijft altijd eigendom van HOT Hoewel deze catalogus met de meeste
zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuistheden van welke aard dan
ook.
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5.

Standaard ringmaten
Ringen van het merk BRILJANT zijn standaard doorgaans op voorraad in de ringmaten 16-16.5-17-17.5-18-18.5
Afwijkende maten: levertijd op aanvraag.

Indien sieraden worden ingeruild anders dan van het merk BRILJANT, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Leveringen

HOT BV bepaald altijd de dagwaarde en de inruilwaarde na beoordeling van het desbetreffende
sieraad. Sieraden met afwijkende kleur, kwaliteit en of slijpvorm worden niet ingenomen, evenals
kleurstenen en beschadigde diamanten.

Sieraden uit de groeibriljant en Memoire collecties zijn (meestal) op korte termijn leverbaar in 14 krt. bicolor
en wit goud. Andere legeringen, zoals 14 krt. rosé goud, zijn vaak mogelijk; levertijd en prijs zijn op aanvraag. Van de Wil je... en de premium collecties zijn de artikelen zoals ze in de catalogus staan (meestal) op
voorraad. Andere kleuren of kleurcombinaties zijn op aanvraag.

Briljant kwaliteit
Betere briljant kwaliteit dan aangegeven in de catalogus is op aanvraag mogelijk.

Briljant inruilvoorwaarden

Bij het ontbreken van het certificaat, of bij meer-steens sieraden wordt 15% verwerkingskosten
van de dagwaarde in mindering gebracht op de dagwaarde van het in te leveren sieraad.
Bij sieraden met een dagwaarde tot € 2500.- vind een minimale groei van 75% plaats,
daar boven 50%
•
Als voorbeeld een ring van een merk niet zijnde BRILJANT met artikelnummer
		
707201010 met certificaat: De dagwaarde: € 820,- (geen aftrek omdat het een
		
solitair ring is met certificaat). De inruilwaarde is dan gelijk aan de dagwaarde
		
€ 820,-. De nieuwe aankoop is dagwaarde plus 75% dus ten minste € 1435.-.
•
Als voorbeeld een Memoire ring met certificaat van een merk NIET ZIJNDE BRILJANT
		
3 x 0.03 crt. H/Si: De dagwaarde € 690,- 15% aftrek omdat het een sieraad is met
		
meerdere briljanten. De inruilwaarde bedraagt dan € 690,- minus 15% zijnde
		
€ 586 ,-. De minimale groei 75% van de dagwaarde € 690,- zijnde € 1210,-.
		
De bijbetaling bedraagt € 1210,- minus € 586,- zijnde € 624,-.

BRILJANT Groeibriljant en BRILJANT Memoire sieraden die in het groeisysteem vallen, kunnen binnen twee
jaar na aankoop onder de volgende condities worden ingeruild:

6.

In geval van onverhoopte beschadigingen van de gezette briljant(en) bepaalt HOT BV de inruilwaarde.

1.

Inruil kan uitsluitend plaatsvinden bij de aanschaf van een nieuw BRILJANT Groeibriljant
of BRILJANT Memoire sieraad met overleg van het originele BRILJANT certificaat.

7.

HOT BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste invulling, dan wel
misbruik van het BRILJANT certificaat.

2.

Bij inruil is een groeibedrag ten opzichte van de dagwaarde van het in te ruilen sieraad
noodzakelijk als volgt:

8.

Bovengenoemde condities zijn van kracht onder voorbehoud van eventuele toekomstige overheidsmaatregelen die het bestaande systeem zouden beïnvloeden.

9.

HOT BV behoudt zich altijd het recht voor een inruiltransactie te weigeren.

Dagwaarde			Minimale groei
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Aanvullende inruilvoorwaarden voor de consument betreffende merken NIET ZIJNDE
BRILJANT

Tot € 1250,-			

50% (tenminste € 350,- meer dan de dagwaarde)

€ 1251,- tot € 2500,-		

40%

Boven € 2500,-			

30%

3.

Bij inruil van een BRILJANT groeibriljant of BRILJANT Memoire sieraad crediteert de
juwelier de volle dagwaarde aan de consument mits:
- De in te ruilen briljanten onbeschadigd zijn.
- Het originele certificaat aanwezig is (anders -15%).
- Het een solitair sieraad is (anders -15%).

4.

Kleurstenen worden niet meegenomen in het inruilbedrag.
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G/Vsi geelgoud*		

Classico

720

crt.		

720

951
405
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artikel nr.

Classico ring 720

advies w.v./€

0,03
#
70-720-1003
0,04		70-720-1004
0,05		70-720-1005
0,06		70-720-1006

685,715,745,770,-

0,07
#
70-720-1007
0,08		70-720-1008
0,09		70-720-1009

875,960,995,-

0,10
#
70-720-1010
0,11		70-720-1011
0,12		70-720-1012
0,13		70-720-1013

1100,1135,1170,1205,-

0,14
#
70-720-1014
0,15		70-720-1015
0,16		70-720-1016
0,17		70-720-1017

1395,1440,1485,1530,-

0,18
#
70-720-1018
0,19		70-720-1019
0,20		70-720-1020
0,21		70-720-1021
0,22		70-720-1022

1620,1665,1805,1855,1905,-

0,23
#
70-720-1023
0,24		70-720-1024
0,25		70-720-1025
0,26		70-720-1026
0,27		70-720-1027
0,28		70-720-1028
0,29		70-720-1029
0,30		70-720-1030
0,31		70-720-1031
0,32		70-720-1032

1955,2370,2435,2500,2565,2675,2950,3025,3095,3170,-

0,33
#
70-720-1033
0,34		70-720-1034
0,35		70-720-1035
0,36		70-720-1036
0,37		70-720-1037
0,38		70-720-1038
0,39		70-720-1039
0,40		70-720-1040
0,41		70-720-1041
0,42		70-720-1042

3430,3500,3665,3885,4155,4345,4515,4785,5160,5420,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
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H/Si geelgoud*		
crt.		

6

artikel nr.

Classico ring 720
advies w.v./€

0,03
#
70-720-2003
0,04		70-720-2004
0,05		70-720-2005
0,06		70-720-2006

665,690,710,735,-

0,07
#
70-720-2007
0,08		70-720-2008
0,09		70-720-2009

830,915,945,-

0,10
#
70-720-2010
0,11		70-720-2011
0,12		70-720-2012
0,13		70-720-2013

1040,1070,1105,1135,-

0,14
#
70-720-2014
0,15		70-720-2015
0,16		70-720-2016
0,17		70-720-2017

1295,1335,1370,1410,-

0,18
#
70-720-2018
0,19		70-720-2019
0,20		70-720-2020
0,21		70-720-2021
0,22		70-720-2022

1485,1525,1595,1635,1670,-

0,23
#
70-720-2023
0,24		70-720-2024
0,25		70-720-2025
0,26		70-720-2026
0,27		70-720-2027
0,28		70-720-2028
0,29		70-720-2029
0,30		70-720-2030
0,31		70-720-2031
0,32		70-720-2032

1710,1960,2010,2060,2105,2205,2770,2835,2900,2970,-

0,33
#
70-720-2033
0,34		70-720-2034
0,35		70-720-2035
0,36		70-720-2036
0,37		70-720-2037
0,38		70-720-2038
0,39		70-720-2039
0,40		70-720-2040
0,41		70-720-2041
0,42		70-720-2042

3220,3290,3355,3420,3655,3835,4000,4160,4405,4575,-

H/Si MAN MADE geelgoud*		
crt.		

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

artikel nr.

0,03
#
MM70-720-6003
0,04		MM70-720-6004
0,05		MM70-720-6005
0,06		MM70-720-6006
		
0,07
#
MM70-720-6007
0,08		MM70-720-6008
0,09		MM70-720-6009
		
0,10
#
MM70-720-6010
0,11		MM70-720-6011
0,12		MM70-720-6012
0,13		MM70-720-6013
		
0,14
#
MM70-720-6014
0,15		MM70-720-6015
0,16		MM70-720-6016
0,17		MM70-720-6017
		
0,18
#
MM70-720-6018
0,19		MM70-720-6019
0,20		MM70-720-6020
0,21		MM70-720-6021
0,22		MM70-720-6022
		
0,23
#
MM70-720-6023
0,24		MM70-720-6024
0,25		MM70-720-6025
0,26		MM70-720-6026
0,27		MM70-720-6027
0,28		MM70-720-6028
0,29		MM70-720-6029
0,30		MM70-720-6030
0,31		MM70-720-6031
0,32		MM70-720-6032
		
0,33
#
MM70-720-6033
0,34		MM70-720-6034
0,35		MM70-720-6035
0,36		MM70-720-6036
0,37		MM70-720-6037
0,38		MM70-720-6038
0,39		MM70-720-6039
0,40		MM70-720-6040
0,41		MM70-720-6041
0,42		MM70-720-6042

Classico ring 720

advies w.v./€
630,660,675,690,780,805,820,900,920,935,950,990,1025,1040,1060,1135,1155,1170,1190,1205,1250,1270,1290,1305,1325,1395,1415,1465,1485,1505,1715,1735,1755,1775,1795,1815,1835,1895,1920,1940,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
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G/Vsi geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,03
#
70-405-1003
		
0,04
#
70-405-1004
0,05		70-405-1005
			
0,06
#
70-405-1006
0,07		70-405-1007
			
0,08
#
70-405-1008
0,09		70-405-1009
0,10		70-405-1010
0,11		70-405-1011
			
0,12
#
70-405-1012
0,13		70-405-1013
0,14		70-405-1014
0,15		70-405-1015
0,16		70-405-1016
0,17		70-405-1017
			
0,18
#
70-405-1018
0,19		70-405-1019
0,20		70-405-1020
0,21		70-405-1021
0,22		70-405-1022
0,23		70-405-1023
			
0,24
#
70-405-1024
0,25		70-405-1025
0,26		70-405-1026
0,27		70-405-1027
0,28		70-405-1028
0,29		70-405-1029
0,30		70-405-1030
			
0,31
#
70-405-1031
0,32		70-405-1032
0,33		70-405-1033
0,34		70-405-1034
0,35		70-405-1035
0,36		70-405-1036
0,37		70-405-1037
			
0,38
#
70-405-1038
0,39		70-405-1039
0,40		70-405-1040
0,41		70-405-1041
0,42		70-405-1042

8

Classico hanger 405

advies w.v./€

crt.		

430,470,500,530,565,650,690,725,760,805,840,1015,1060,1105,1150,1205,1250,1390,1440,1490,1560,1975,2040,2105,2170,2235,2510,2580,2655,2725,2800,2870,3030,3255,3520,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

3715,3900,4170,4545,4805,-

Classico hanger 405

H/Si geelgoud*		
artikel nr.

0,03
#
70-405-2003
			
0,04
#
70-405-2004
0,05		70-405-2005
			
0,06
#
70-405-2006
0,07		70-405-2007
			
0,08
#
70-405-2008
0,09		70-405-2009
0,10		70-405-2010
0,11		70-405-2011
			
0,12
#
70-405-2012
0,13		70-405-2013
0,14		70-405-2014
0,15		70-405-2015
0,16		70-405-2016
0,17		70-405-2017
			
0,18
#
70-405-2018
0,19		70-405-2019
0,20		70-405-2020
0,21		70-405-2021
0,22		70-405-2022
0,23		70-405-2023
			
0,24
#
70-405-2024
0,25		70-405-2025
0,26		70-405-2026
0,27		70-405-2027
0,28		70-405-2028
0,29		70-405-2029
0,30		70-405-2030
			
0,31
#
70-405-2031
0,32		70-405-2032
0,33		70-405-2033
0,34		70-405-2034
0,35		70-405-2035
0,36		70-405-2036
0,37		70-405-2037
			
0,38
#
70-405-2038
0,39		70-405-2039
0,40		70-405-2040
0,41		70-405-2041
0,42		70-405-2042

advies w.v./€
415,445,470,490,515,605,640,670,700,740,770,915,950,990,1025,1075,1110,1180,1220,1260,1320,1570,1615,1665,1715,1760,2325,2395,2460,2525,2590,2655,2725,2790,3020,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

3200,3385,3545,3790,3960,-

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

														

														

9

Classico hanger 405

H/Si MAN MADE geelgoud*
crt.		
0,03
#

artikel nr.

MM70-405-6003
			
#
MM70-405-6004
0,04
0,05		MM70-405-6005
			
#
MM70-405-6006
0,06
0,07		MM70-405-6007
			
#
MM70-405-6008
0,08
0,09		MM70-405-6009
0,10		MM70-405-6010
0,11		MM70-405-6011
			
#
MM70-405-6012
0,12
0,13		MM70-405-6013
0,14		MM70-405-6014
0,15		MM70-405-6015
0,16		MM70-405-6016
0,17		MM70-405-6017
			
#
MM70-405-6018
0,18
0,19		MM70-405-6019
0,20		MM70-405-6020
0,21		MM70-405-6021
0,22		MM70-405-6022
0,23		MM70-405-6023
			
#
MM70-405-6024
0,24
0,25		MM70-405-6025
0,26		MM70-405-6026
0,27		MM70-405-6027
0,28		MM70-405-6028
0,29		MM70-405-6029
0,30		MM70-405-6030
			
#
MM70-405-6031
0,31
0,32		MM70-405-6032
0,33		MM70-405-6033
0,34		MM70-405-6034
0,35		MM70-405-6035
0,36		MM70-405-6036
0,37		MM70-405-6037
			
#
MM70-405-6038
0,38
0,39		MM70-405-6039
0,40		MM70-405-6040
0,41		MM70-405-6041
0,42		MM70-405-6042

10

advies w.v./€

crt.		

380,415,435,450,465,495,515,530,545,570,585,610,640,660,675,720,740,755,775,795,855,875,895,915,935,950,970,1020,1040,1060,1080,1105,1125,1145,1165,-

G/Vsi geelgoud*		

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

1185,1220,1280,1305,1325,-

artikel nr.

2 x 0,03
#
70-951-1006
2 x 0,04		
70-951-1008
			
2 x 0,05
#
70-951-1010
2 x 0,06		
70-951-1012
			
2 x 0,07
#
70-951-1014
2 x 0,08		
70-951-1016
			
2 x 0,09
#
70-951-1018
2 x 0,10		
70-951-1020
2 x 0,11		
70-951-1022
2 x 0,12		
70-951-1024
			
2 x 0,13
#
70-951-1026
2 x 0,14		
70-951-1028
2 x 0,15		
70-951-1030
2 x 0,16		
70-951-1032
2 x 0,17		
70-951-1034
			
2 x 0,18
#
70-951-1036
2 x 0,19		
70-951-1038
2 x 0,20		
70-951-1040
2 x 0,21		
70-951-1042
2 x 0,22		
70-951-1044
			
2 x 0,23
#
70-951-1046
2 x 0,24		
70-951-1048
2 x 0,25		
70-951-1050
2 x 0,26		
70-951-1052
2 x 0,27		
70-951-1054
2 x 0,28		
70-951-1056
			
2 x 0,29
#
70-951-1058
2 x 0,30		
70-951-1060
2 x 0,31		
70-951-1062
2 x 0,32		
70-951-1064
2 x 0,33		
70-951-1066
2 x 0,34		
70-951-1068
2 x 0,35		
70-951-1070
2 x 0,36		
70-951-1072
2 x 0,37		
70-951-1074
2 x 0,38		
70-951-1076
2 x 0,39		
70-951-1078
2 x 0,40		
70-951-1080
2 x 0,41		
70-951-1082
2 x 0,42		
70-951-1084

Classico oorsieraden 951

advies w.v./€
665,720,790,845,910,1085,1165,1235,1305,1375,1465,1800,1890,1980,2070,2165,2260,2540,2640,2740,2855,3685,3820,3945,4075,4205,4760,4905,5050,5195,5340,5485,5805,6250,6790,7175,7640,8180,8935,9450,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

														

														

11

Classico oorsieraden 951

H/Si geelgoud*		
crt.		
2 x 0,03
#

artikel nr.

70-951-2006
2 x 0,04		
70-951-2008
			
2 x 0,05
#
70-951-2010
2 x 0,06		
70-951-2012
			
2 x 0,07
#
70-951-2014
2 x 0,08		
70-951-2016
			
2 x 0,09
#
70-951-2018
2 x 0,10		
70-951-2020
2 x 0,11		
70-951-2022
2 x 0,12		
70-951-2024
			
2 x 0,13
#
70-951-2026
2 x 0,14		
70-951-2028
2 x 0,15		
70-951-2030
2 x 0,16		
70-951-2032
2 x 0,17		
70-951-2034
			
2 x 0,18
#
70-951-2036
2 x 0,19		
70-951-2038
2 x 0,20		
70-951-2040
2 x 0,21		
70-951-2042
2 x 0,22		
70-951-2044
			
2 x 0,23
#
70-951-2046
2 x 0,24		
70-951-2048
2 x 0,25		
70-951-2050
2 x 0,26		
70-951-2052
2 x 0,27		
70-951-2054
2 x 0,28		
70-951-2056
			
2 x 0,29
#
70-951-2058
2 x 0,30		
70-951-2060
2 x 0,31		
70-951-2062
2 x 0,32		
70-951-2064
2 x 0,33		
70-951-2066
2 x 0,34		
70-951-2068
2 x 0,35		
70-951-2070
2 x 0,36		
70-951-2072
2 x 0,37		
70-951-2074
2 x 0,38		
70-951-2076
2 x 0,39		
70-951-2078
2 x 0,40		
70-951-2080
2 x 0,41		
70-951-2082
2 x 0,42		
70-951-2084

12

advies w.v./€

crt.		

625,670,720,765,820,995,1060,1125,1185,1245,1320,1595,1670,1745,1820,1905,1980,2120,2195,2275,2370,2875,2970,3065,3160,3260,4295,4530,4660,4795,4925,5055,5190,5320,5785,6145,6615,6930,7425,7760,-

H/Si MAN MADE geelgoud*		Classico oorsieraden 951

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

artikel nr.

2 x 0,03
#
MM70-951-6006
2 x 0,04		
MM70-951-6008
			
2 x 0,05
#
MM70-951-6010
2 x 0,06		
MM70-951-6012
			
2 x 0,07
#
MM70-951-6014
2 x 0,08		
MM70-951-6016
			
2 x 0,09
#
MM70-951-6018
2 x 0,10		
MM70-951-6020
2 x 0,11		
MM70-951-6022
2 x 0,12		
MM70-951-6024
			
2 x 0,13
#
MM70-951-6026
2 x 0,14		
MM70-951-6028
2 x 0,15		
MM70-951-6030
2 x 0,16		
MM70-951-6032
2 x 0,17		
MM70-951-6034
			
2 x 0,18
#
MM70-951-6036
2 x 0,19		
MM70-951-6038
2 x 0,20		
MM70-951-6040
2 x 0,21		
MM70-951-6042
2 x 0,22		
MM70-951-6044
			
2 x 0,23
#
MM70-951-6046
2 x 0,24		
MM70-951-6048
2 x 0,25		
MM70-951-6050
2 x 0,26		
MM70-951-6052
2 x 0,27		
MM70-951-6054
2 x 0,28		
MM70-951-6056
			
2 x 0,29
#
MM70-951-6058
2 x 0,30		
MM70-951-6060
2 x 0,31		
MM70-951-6062
2 x 0,32		
MM70-951-6064
2 x 0,33		
MM70-951-6066
2 x 0,34		
MM70-951-6068
2 x 0,35		
MM70-951-6070
2 x 0,36		
MM70-951-6072
2 x 0,37		
MM70-951-6074
2 x 0,38		
MM70-951-6076
2 x 0,39		
MM70-951-6078
2 x 0,40		
MM70-951-6080
2 x 0,41		
MM70-951-6082
2 x 0,42		
MM70-951-6084

advies w.v./€
555,615,650,680,720,770,810,845,875,910,955,990,1050,1085,1120,1200,1235,1275,1310,1345,1445,1485,1525,1560,1600,1640,1685,1785,1825,1865,1910,1950,1990,2030,2070,2110,2285,2405,2450,2490,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 								
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag
gelieve bij bestelling duidelijk vermelden welke goud kleurencombinatie u wenst

														

														

13

G/Vsi geelgoud*		

Volonta

crt.		

artikel nr.

0,05
#
70-722-1005
0,06		70-722-1006
0,07		70-722-1007
0,08		70-722-1008
0,09		70-722-1009
			
0,10
#
70-722-1010
0,11		70-722-1011
0,12		70-722-1012
0,13		70-722-1013
0,14		70-722-1014
			
0,15
#
70-722-1015
0,16		70-722-1016
0,17		70-722-1017
0,18		70-722-1018
0,19		70-722-1019
0,20		70-722-1020
0,21		70-722-1021
0,22		70-722-1022
0,23		70-722-1023
0,24		70-722-1024
			
0,25
#
70-722-1025
0,26		70-722-1026
0,27		70-722-1027
0,28		70-722-1028
0,29		70-722-1029
0,30		70-722-1030
0,31		70-722-1031
0,32		70-722-1032
0,33		70-722-1033
0,34		70-722-1034
			
0,35
#
70-722-1035
0,36		70-722-1036
0,37		70-722-1037
0,38		70-722-1038
0,39		70-722-1039
0,40		70-722-1040
0,41		70-722-1041
0,42		70-722-1042

722

922

Volonta ring 722

advies w.v./€
1210,1240,1270,1355,1390,1610,1645,1680,1720,1885,2050,2095,2140,2185,2230,2370,2420,2470,2520,2935,3135,3200,3265,3330,3605,3675,3750,3820,3895,3965,4780,4805,5070,5265,5430,5700,6080,6340,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

322

14

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

15

Volonta ring 722

H/Si geelgoud*		
crt.		
#
0,05

artikel nr.

70-722-2005
0,06		70-722-2006
0,07		70-722-2007
0,08		70-722-2008
0,09		70-722-2009
			
0,10
#
70-722-2010
0,11		70-722-2011
0,12		70-722-2012
0,13		70-722-2013
0,14		70-722-2014
			
0,15
#
70-722-2015
0,16		70-722-2016
0,17		70-722-2017
0,18		70-722-2018
0,19		70-722-2019
0,20		70-722-2020
0,21		70-722-2021
0,22		70-722-2022
0,23		70-722-2023
0,24		70-722-2024
			
0,25
#
70-722-2025
0,26		70-722-2026
0,27		70-722-2027
0,28		70-722-2028
0,29		70-722-2029
0,30		70-722-2030
0,31		70-722-2031
0,32		70-722-2032
0,33		70-722-2033
0,34		70-722-2034
			
0,35
#
70-722-2035
0,36		70-722-2036
0,37		70-722-2037
0,38		70-722-2038
0,39		70-722-2039
0,40		70-722-2040
0,41		70-722-2041
0,42		70-722-2042

16

advies w.v./€

crt.		
#
0,05

1180,1200,1220,1310,1340,1555,1590,1615,1645,1785,1940,1975,2015,2055,2090,2160,2200,2240,2275,2530,2710,2760,2810,2855,3420,3490,3555,3620,3690,3750,4275,4340,4570,4750,4920,5080,5325,5490,-

H/Si MAN MADE geelgoud*		

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

artikel nr.

MM70-722-6005
0,06		MM70-722-6006
0,07		MM70-722-6007
0,08		MM70-722-6008
0,09		MM70-722-6009
			
0,10
#
MM70-722-6010
0,11		MM70-722-6011
0,12		MM70-722-6012
0,13		MM70-722-6013
0,14		MM70-722-6014
			
0,15
#
MM70-722-6015
0,16		MM70-722-6016
0,17		MM70-722-6017
0,18		MM70-722-6018
0,19		MM70-722-6019
0,20		MM70-722-6020
0,21		MM70-722-6021
0,22		MM70-722-6022
0,23		MM70-722-6023
0,24		MM70-722-6024
			
0,25
#
MM70-722-6025
0,26		MM70-722-6026
0,27		MM70-722-6027
0,28		MM70-722-6028
0,29		MM70-722-6029
0,30		MM70-722-6030
0,31		MM70-722-6031
0,32		MM70-722-6032
0,33		MM70-722-6033
0,34		MM70-722-6034
			
0,35
#
MM70-722-6035
0,36		MM70-722-6036
0,37		MM70-722-6037
0,38		MM70-722-6038
0,39		MM70-722-6039
0,40		MM70-722-6040
0,41		MM70-722-6041
0,42		MM70-722-6042

Volonta ring 722

advies w.v./€
1140,1155,1170,1200,1215,1415,1430,1445,1465,1480,1630,1645,1665,1700,1720,1745,1755,1775,1815,1835,1990,2010,2025,2045,2065,2115,2135,2155,2175,2195,2675,2695,2715,2735,2755,2815,2835,2860,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

17

G/Vsi geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,10
#
70-322-1010
0,11		70-322-1011
0,12		70-322-1012
0,13		70-322-1013
0,14		70-322-1014
			
0,15
#
70-322-1015
0,16		70-322-1016
0,17		70-322-1017
0,18		70-322-1018
0,19		70-322-1019
0,20		70-322-1020
0,21		70-322-1021
0,22		70-322-1022
0,23		70-322-1023
0,24		70-322-1024
			
0,25
#
70-322-1025
0,26		70-322-1026
0,27		70-322-1027
0,28		70-322-1028
0,29		70-322-1029
0,30		70-322-1030
0,31		70-322-1031
0,32		70-322-1032
0,33		70-322-1033
0,34		70-322-1034

Volonta clip hanger 322

advies w.v./€

H/Si geelgoud*		
crt.		

1695,1730,1765,1800,1965,-

artikel nr.

0,10
#
70-322-2010
0,11		70-322-2011
0,12		70-322-2012
0,13		70-322-2013
0,14		70-322-2014
			
0,15
#
70-322-2015
0,16		70-322-2016
0,17		70-322-2017
0,18		70-322-2018
0,19		70-322-2019
0,20		70-322-2020
0,21		70-322-2021
0,22		70-322-2022
0,23		70-322-2023
0,24		70-322-2024
			
0,25
#
70-322-2025
0,26		70-322-2026
0,27		70-322-2027
0,28		70-322-2028
0,29		70-322-2029
0,30		70-322-2030
0,31		70-322-2031
0,32		70-322-2032
0,33		70-322-2033
0,34		70-322-2034

2090,2135,2180,2225,2270,2410,2460,2510,2560,2975,3125,3190,3255,3320,3595,3665,3740,3810,3885,3955,-

Volonta clip hanger 322
advies w.v./€
1635,1665,1695,1725,1865,1980,2020,2055,2095,2130,2200,2240,2280,2320,2570,2705,2750,2800,2850,3415,3480,3545,3610,3675,3745,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

18

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

19
															

H/Si MAN MADE geelgoud*		 Volonta clip hanger 322

G/Vsi geelgoud*		

crt.		

crt.		

artikel nr.

0,10
#
MM70-322-6010
0,11		MM70-322-6011
0,12		MM70-322-6012
0,13		MM70-322-6013
0,14		MM70-322-6014
			
0,15
#
MM70-322-6015
0,16		MM70-322-6016
0,17		MM70-322-6017
0,18		MM70-322-6018
0,19		MM70-322-6019
0,20		MM70-322-6020
0,21		MM70-322-6021
0,22		MM70-322-6022
0,23		MM70-322-6023
0,24		MM70-322-6024
			
0,25
#
MM70-322-6025
0,26		MM70-322-6026
0,27		MM70-322-6027
0,28		MM70-322-6028
0,29		MM70-322-6029
0,30		MM70-322-6030
0,31		MM70-322-6031
0,32		MM70-322-6032
0,33		MM70-322-6033
0,34		MM70-322-6034

advies w.v./€
1495,1515,1530,1545,1560,-

artikel nr.

2 x 0,05
#
70-922-1010
2 x 0,06		
70-922-1012
2 x 0,07		
70-922-1014
2 x 0,08		
70-922-1016
2 x 0,09		
70-922-1018
			
2 x 0,10
#
70-922-1020
2 x 0,11		
70-922-1022
2 x 0,12		
70-922-1024
2 x 0,13		
70-922-1026
2 x 0,14		
70-922-1028
			
2 x 0,15
#
70-922-1030
2 x 0,16		
70-922-1032
2 x 0,17		
70-922-1034
2 x 0,18		
70-922-1036
2 x 0,19		
70-922-1038
2 x 0,20		
70-922-1040
2 x 0,21		
70-922-1042
2 x 0,22		
70-922-1044
2 x 0,23		
70-922-1046
2 x 0,24		
70-922-1048
			
2 x 0,25
#
70-922-1050
2 x 0,26		
70-922-1052
2 x 0,27		
70-922-1054
2 x 0,28		
70-922-1056
2 x 0,29		
70-922-1058
2 x 0,30		
70-922-1060
2 x 0,31		
70-922-1062
2 x 0,32		
70-922-1064
2 x 0,33		
70-922-1066
2 x 0,34		
70-922-1068

1670,1690,1705,1740,1760,1780,1795,1815,1855,1875,1980,2000,2020,2040,2060,2110,2130,2150,2170,2190,-

advies w.v./€
1700,1760,1815,1990,2060,2130,2205,2275,2345,2680,2850,2940,3030,3120,3210,3490,3590,3690,3790,4620,4835,4965,5095,5225,5775,5920,6065,6205,6350,6495,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

20

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

Volonta oorsieraden 922

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

21

H/Si geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

2 x 0,05
#
70-922-2010
2 x 0,06		
70-922-2012
2 x 0,07		
70-922-2014
2 x 0,08		
70-922-2016
2 x 0,09		
70-922-2018
			
2 x 0,10
#
70-922-2020
2 x 0,11		
70-922-2022
2 x 0,12		
70-922-2024
2 x 0,13		
70-922-2026
2 x 0,14		
70-922-2028
			
2 x 0,15
#
70-922-2030
2 x 0,16		
70-922-2032
2 x 0,17		
70-922-2034
2 x 0,18		
70-922-2036
2 x 0,19		
70-922-2038
2 x 0,20		
70-922-2040
2 x 0,21		
70-922-2042
2 x 0,22		
70-922-2044
2 x 0,23		
70-922-2046
2 x 0,24		
70-922-2048
			
2 x 0,25
#
70-922-2050
2 x 0,26		
70-922-2052
2 x 0,27		
70-922-2054
2 x 0,28		
70-922-2056
2 x 0,29		
70-922-2058
2 x 0,30		
70-922-2060
2 x 0,31		
70-922-2062
2 x 0,32		
70-922-2064
2 x 0,33		
70-922-2066
2 x 0,34		
70-922-2068

Volonta oorsieraden 922
advies w.v./€

H/Si MAN MADE geelgoud*		Volonta oorsieraden 922
crt.		

1635,1680,1725,1900,1960,-

artikel nr.

2 x 0,05
#
MM70-922-6010
2 x 0,06		
MM70-922-6012
2 x 0,07		
MM70-922-6014
2 x 0,08		
MM70-922-6016
2 x 0,09		
MM70-922-6018
			
2 x 0,10
#
MM70-922-6020
2 x 0,11		
MM70-922-6022
2 x 0,12		
MM70-922-6024
2 x 0,13		
MM70-922-6026
2 x 0,14		
MM70-922-6028
			
2 x 0,15
#
MM70-922-6030
2 x 0,16		
MM70-922-6032
2 x 0,17		
MM70-922-6034
2 x 0,18		
MM70-922-6036
2 x 0,19		
MM70-922-6038
2 x 0,20		
MM70-922-6040
2 x 0,21		
MM70-922-6042
2 x 0,22		
MM70-922-6044
2 x 0,23		
MM70-922-6046
2 x 0,24		
MM70-922-6048
			
2 x 0,25
#
MM70-922-6050
2 x 0,26		
MM70-922-6052
2 x 0,27		
MM70-922-6054
2 x 0,28		
MM70-922-6056
2 x 0,29		
MM70-922-6058
2 x 0,30		
MM70-922-6060
2 x 0,31		
MM70-922-6062
2 x 0,32		
MM70-922-6064
2 x 0,33		
MM70-922-6066
2 x 0,34		
MM70-922-6068

2020,2080,2140,2200,2475,2630,2705,2780,2855,2935,3070,3150,3225,3305,3805,3990,4085,4180,4280,5410,5540,5675,5805,5940,6070,-

advies w.v./€
1565,1595,1625,1675,1710,1740,1775,1805,1840,1870,2010,2045,2080,2150,2190,2225,2260,2300,2380,2420,2545,2585,2620,2660,2700,2800,2840,2880,2920,2960,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

22

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

23

G/Vsi geelgoud*		

Eternal
724

24

crt.		

artikel nr.

0,03
#
70-724-1003
0,04		70-724-1004
0,05		70-724-1005
			
0,06
#
70-724-1006
0,07		70-724-1007
			
0,08
#
70-724-1008
0,09		70-724-1009
			
0,10
#
70-724-1010
0,11		70-724-1011
0,12		70-724-1012
0,13		70-724-1013
			
0,14
#
70-724-1014
0,15		70-724-1015
0,16		70-724-1016
0,17		70-724-1017
			
0,18
#
70-724-1018
0,19		70-724-1019
0,20		70-724-1020
0,21		70-724-1021
0,22		70-724-1022
0,23		70-724-1023
0,24		70-724-1024
0,25		70-724-1025
0,26		70-724-1026
0,27		70-724-1027
			
0,28
#
70-724-1028
0,29		70-724-1029
0,30		70-724-1030
0,31		70-724-1031
0,32		70-724-1032
			
0,33
#
70-724-1033
0,34		70-724-1034
0,35		70-724-1035
0,36		70-724-1036
0,37		70-724-1037
0,38		70-724-1038
0,39		70-724-1039
0,40		70-724-1040
0,41		70-724-1041
0,42		70-724-1042

Eternal ring 724

advies w.v./€
755,785,815,870,900,1020,1060,1130,1165,1200,1240,1410,1455,1500,1545,1705,1750,1890,1940,1990,2040,2455,2520,2590,2650,2850,3125,3195,3270,3340,3415,3545,3710,3930,4200,4390,4560,4830,5205,5465,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

25

H/Si geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,03
#
70-724-2003
0,04		70-724-2004
0,05		70-724-2005
			
0,06
#
70-724-2006
0,07		70-724-2007
			
0,08
#
70-724-2008
0,09		70-724-2009
			
0,10
#
70-724-2010
0,11		70-724-2011
0,12		70-724-2012
0,13		70-724-2013
			
0,14
#
70-724-2014
0,15		70-724-2015
0,16		70-724-2016
0,17		70-724-2017
			
0,18
#
70-724-2018
0,19		70-724-2019
0,20		70-724-2020
0,21		70-724-2021
0,22		70-724-2022
0,23		70-724-2023
0,24		70-724-2024
0,25		70-724-2025
0,26		70-724-2026
0,27		70-724-2027
			
0,28
#
70-724-2028
0,29		70-724-2029
0,30		70-724-2030
0,31		70-724-2031
0,32		70-724-2032
			
0,33
#
70-724-2033
0,34		70-724-2034
0,35		70-724-2035
0,36		70-724-2036
0,37		70-724-2037
0,38		70-724-2038
0,39		70-724-2039
0,40		70-724-2040
0,41		70-724-2041
0,42		70-724-2042

26

Eternal ring 724
advies w.v./ €

crt.		

735,760,780,830,855,980,1010,1080,1105,1135,1165,1305,1345,1385,1420,1575,1610,1680,1720,1760,1795,2050,2095,2145,2195,2375,2940,3010,3075,3140,3205,3335,3400,3465,3700,3880,4045,4205,4450,4620,-

H/Si MAN MADE geelgoud*

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

artikel nr.

0,03
#
MM70-724-6003
0,04		MM70-724-6004
0,05		MM70-724-6005
			
0,06
#
MM70-724-6006
0,07		MM70-724-6007
			
0,08
#
MM70-724-6008
0,09		MM70-724-6009
			
0,10
#
MM70-724-6010
0,11		MM70-724-6011
0,12		MM70-724-6012
0,13		MM70-724-6013
			
0,14
#
MM70-724-6014
0,15		MM70-724-6015
0,16		MM70-724-6016
0,17		MM70-724-6017
			
0,18
#
MM70-724-6018
0,19		MM70-724-6019
0,20		MM70-724-6020
0,21		MM70-724-6021
0,22		MM70-724-6022
0,23		MM70-724-6023
0,24		MM70-724-6024
0,25		MM70-724-6025
0,26		MM70-724-6026
0,27		MM70-724-6027
			
0,28
#
MM70-724-6028
0,29		MM70-724-6029
0,30		MM70-724-6030
0,31		MM70-724-6031
0,32		MM70-724-6032
			
0,33
#
MM70-724-6033
0,34		MM70-724-6034
0,35		MM70-724-6035
0,36		MM70-724-6036
0,37		MM70-724-6037
0,38		MM70-724-6038
0,39		MM70-724-6039
0,40		MM70-724-6040
0,41		MM70-724-6041
0,42		MM70-724-6042

Eternal ring 724

advies w.v./ €
700,730,745,790,805,865,880,935,950,970,985,1005,1035,1055,1070,1220,1240,1255,1275,1295,1335,1355,1375,1395,1410,1565,1585,1635,1655,1675,1695,1780,1800,1820,1840,1860,1880,1940,1965,1985,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

27

G/Vsi geelgoud*		

Stretto

727

927

crt.		

artikel nr.

0,05
#
70-727-1005
0,06		70-727-1006
0,07		70-727-1007
0,08		70-727-1008
			
0,09
#
70-727-1009
0,10		70-727-1010
0,11		70-727-1011
0,12		70-727-1012
0,13		70-727-1013
0,14		70-727-1014
0,15		70-727-1015
			
0,16
#
70-727-1016
0,17		70-727-1017
0,18		70-727-1018
0,19		70-727-1019
0,20		70-727-1020
0,21		70-727-1021
0,22		70-727-1022
0,23		70-727-1023
0,24		70-727-1024
0,25		70-727-1025
			
0,26
#
70-727-1026
0,27		70-727-1027
0,28		70-727-1028
0,29		70-727-1029
0,30		70-727-1030
0,31		70-727-1031
0,32		70-727-1032
0,33		70-727-1033
0,34		70-727-1034
0,35		70-727-1035
0,36		70-727-1036
0,37		70-727-1037
0,38		70-727-1038
0,39		70-727-1039
0,40		70-727-1040
0,41		70-727-1041
0,42		70-727-1042

Stretto ring 727

advies w.v./€
795,820,850,935,1300,1335,1370,1405,1445,1610,1655,2100,2145,2190,2235,2375,2425,2475,2525,2940,3005,3230,3295,3360,3635,3710,3780,3855,3925,4000,4160,4380,4650,4845,5010,5280,5660,5915,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

327

28

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

29

Stretto ring 727

H/Si geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,05
#
70-727-2005
0,06		70-727-2006
0,07		70-727-2007
0,08		70-727-2008
			
0,09
#
70-727-2009
0,10		70-727-2010
0,11		70-727-2011
0,12		70-727-2012
0,13		70-727-2013
0,14		70-727-2014
0,15		70-727-2015
			
0,16
#
70-727-2016
0,17		70-727-2017
0,18		70-727-2018
0,19		70-727-2019
0,20		70-727-2020
0,21		70-727-2021
0,22		70-727-2022
0,23		70-727-2023
0,24		70-727-2024
0,25		70-727-2025
			
0,26
#
70-727-2026
0,27		70-727-2027
0,28		70-727-2028
0,29		70-727-2029
0,30		70-727-2030
0,31		70-727-2031
0,32		70-727-2032
0,33		70-727-2033
0,34		70-727-2034
0,35		70-727-2035
0,36		70-727-2036
0,37		70-727-2037
0,38		70-727-2038
0,39		70-727-2039
0,40		70-727-2040
0,41		70-727-2041
0,42		70-727-2042

30

advies w.v./€

crt.		

760,780,805,890,1250,1280,1310,1340,1370,1510,1545,1980,2020,2055,2095,2165,2205,2240,2280,2530,2580,2795,2840,2890,3455,3520,3585,3650,3720,3785,3850,3915,4150,4330,4500,4655,4900,5070,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

Stretto ring 727

H/Si MAN MADE geelgoud*
artikel nr.

0,05
#
MM70-727-6005
0,06		MM70-727-6006
0,07		MM70-727-6007
0,08		MM70-727-6008
			
0,09
#
MM70-727-6009
0,10		MM70-727-6010
0,11		MM70-727-6011
0,12		MM70-727-6012
0,13		MM70-727-6013
0,14		MM70-727-6014
0,15		MM70-727-6015
			
0,16
#
MM70-727-6016
0,17		MM70-727-6017
0,18		MM70-727-6018
0,19		MM70-727-6019
0,20		MM70-727-6020
0,21		MM70-727-6021
0,22		MM70-727-6022
0,23		MM70-727-6023
0,24		MM70-727-6024
0,25		MM70-727-6025
			
0,26
#
MM70-727-6026
0,27		MM70-727-6027
0,28		MM70-727-6028
0,29		MM70-727-6029
0,30		MM70-727-6030
0,31		MM70-727-6031
0,32		MM70-727-6032
0,33		MM70-727-6033
0,34		MM70-727-6034
0,35		MM70-727-6035
0,36		MM70-727-6036
0,37		MM70-727-6037
0,38		MM70-727-6038
0,39		MM70-727-6039
0,40		MM70-727-6040
0,41		MM70-727-6041
0,42		MM70-727-6042

advies w.v./€
725,740,755,780,1125,1140,1155,1175,1190,1205,1235,1650,1670,1705,1725,1740,1760,1775,1820,1840,1860,2040,2060,2080,2100,2150,2170,2190,2210,2230,2250,2270,2290,2310,2330,2395,2415,2435,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

31

G/Vsi geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,05
#
70-327-1005
0,06		70-327-1006
0,07		70-327-1007
0,08		70-327-1008
0,09		70-327-1009
0,10		70-327-1010
0,11		70-327-1011
			
0,12
#
70-327-1012
0,13		70-327-1013
0,14		70-327-1014
0,15		70-327-1015
0,16		70-327-1016
0,17		70-327-1017
0,18		70-327-1018
0,19		70-327-1019
0,20		70-327-1020
0,21		70-327-1021
0,22		70-327-1022
0,23		70-327-1023
0,24		70-327-1024
0,25		70-327-1025
0,26		70-327-1026
0,27		70-327-1027
0,28		70-327-1028
0,29		70-327-1029
0,30		70-327-1030

Stretto hanger 327

advies w.v./€

crt.		

870,900,930,1015,1050,1085,1120,-

artikel nr.

0,05
#
70-327-2005
0,06		70-327-2006
0,07		70-327-2007
0,08		70-327-2008
0,09		70-327-2009
0,10		70-327-2010
0,11		70-327-2011
			
0,12
#
70-327-2012
0,13		70-327-2013
0,14		70-327-2014
0,15		70-327-2015
0,16		70-327-2016
0,17		70-327-2017
0,18		70-327-2018
0,19		70-327-2019
0,20		70-327-2020
0,21		70-327-2021
0,22		70-327-2022
0,23		70-327-2023
0,24		70-327-2024
0,25		70-327-2025
0,26		70-327-2026
0,27		70-327-2027
0,28		70-327-2028
0,29		70-327-2029
0,30		70-327-2030

1290,1325,1490,1535,1580,1625,1670,1715,1860,2015,2065,2115,2530,2595,2660,2725,2790,3060,3135,-

Stretto hanger 327

H/Si geelgoud*		
advies w.v./€
840,860,880,970,1000,1030,1060,1220,1250,1390,1425,1465,1505,1540,1580,1645,1790,1830,1870,2120,2170,2220,2265,2315,2880,2945,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

32

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljant gewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljant gewichten prijs en levertijd op aanvraag				

33

H/Si MAN MADE geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,05
# MM70-327-6005
0,06		MM70-327-6006
0,07		MM70-327-6007
0,08		MM70-327-6008
0,09		MM70-327-6009
0,10		MM70-327-6010
0,11		MM70-327-6011
			
0,12
# MM70-327-6012
0,13		MM70-327-6013
0,14		MM70-327-6014
0,15		MM70-327-6015
0,16		MM70-327-6016
0,17		MM70-327-6017
0,18		MM70-327-6018
0,19		MM70-327-6019
0,20		MM70-327-6020
0,21		MM70-327-6021
0,22		MM70-327-6022
0,23		MM70-327-6023
0,24		MM70-327-6024
0,25		MM70-327-6025
0,26		MM70-327-6026
0,27		MM70-327-6027
0,28		MM70-327-6028
0,29		MM70-327-6029
0,30		MM70-327-6030

Stretto hanger 327

crt.		

advies w.v./€

artikel nr.

2 x 0,05
#
70-927-1010
2 x 0,06		
70-927-1012
2 x 0,07		
70-927-1014
2 x 0,08		
70-927-1016
			
2 x 0,09
#
70-927-1018
2 x 0,10		
70-927-1020
2 x 0,11		
70-927-1022
2 x 0,12		
70-927-1024
2 x 0,13		
70-927-1026
2 x 0,14		
70-927-1028
2 x 0,15		
70-927-1030
			
2 x 0,16
#
70-927-1032
2 x 0,17		
70-927-1034
2 x 0,18		
70-927-1036
2 x 0,19		
70-927-1038
2 x 0,20		
70-927-1040
2 x 0,21		
70-927-1042
2 x 0,22		
70-927-1044
2 x 0,23		
70-927-1046
2 x 0,24		
70-927-1048
2 x 0,25		
70-927-1050
			
2 x 0,26
#
70-927-1052
2 x 0,27		
70-927-1054
2 x 0,28		
70-927-1056
2 x 0,29		
70-927-1058
2 x 0,30		
70-927-1060

800,815,830,860,875,890,905,1055,1070,1085,1120,1135,1150,1190,1205,1225,1350,1365,1410,1430,1450,1465,1485,1505,1525,1575,-

Stretto oorknoppen 927

G/Vsi geelgoud*
advies w.v./€
1320,1380,1435,1610,2050,2125,2195,2265,2340,2670,2760,3150,3240,3330,3420,3705,3805,3905,4005,4830,4960,5350,5480,5610,6160,6305,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

34

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljant gewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljant gewichten prijs en levertijd op aanvraag				

35

Stretto oorknoppen 927

H/Si geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

2 x 0,05
#
70-927-2010
2 x 0,06		
70-927-2012
2 x 0,07		
70-927-2014
2 x 0,08		
70-927-2016
			
2 x 0,09
#
70-927-2018
2 x 0,10		
70-927-2020
2 x 0,11		
70-927-2022
2 x 0,12		
70-927-2024
2 x 0,13		
70-927-2026
2 x 0,14		
70-927-2028
2 x 0,15		
70-927-2030
			
2 x 0,16
#
70-927-2032
2 x 0,17		
70-927-2034
2 x 0,18		
70-927-2036
2 x 0,19		
70-927-2038
2 x 0,20		
70-927-2040
2 x 0,21		
70-927-2042
2 x 0,22		
70-927-2044
2 x 0,23		
70-927-2046
2 x 0,24		
70-927-2048
2 x 0,25		
70-927-2050
			
2 x 0,26
#
70-927-2052
2 x 0,27		
70-927-2054
2 x 0,28		
70-927-2056
2 x 0,29		
70-927-2058
2 x 0,30		
70-927-2060

advies w.v./€

crt.		

1255,1300,1345,1520,-

artikel nr.

2 x 0,05
#
MM70-927-6010
2 x 0,06		
MM70-927-6012
2 x 0,07		
MM70-927-6014
2 x 0,08		
MM70-927-6016
			
2 x 0,09
#
MM70-927-6018
2 x 0,10		
MM70-927-6020
2 x 0,11		
MM70-927-6022
2 x 0,12		
MM70-927-6024
2 x 0,13		
MM70-927-6026
2 x 0,14		
MM70-927-6028
2 x 0,15		
MM70-927-6030
			
2 x 0,16
#
MM70-927-6032
2 x 0,17		
MM70-927-6034
2 x 0,18		
MM70-927-6036
2 x 0,19		
MM70-927-6038
2 x 0,20		
MM70-927-6040
2 x 0,21		
MM70-927-6042
2 x 0,22		
MM70-927-6044
2 x 0,23		
MM70-927-6046
2 x 0,24		
MM70-927-6048
2 x 0,25		
MM70-927-6050
			
2 x 0,26
#
MM70-927-6052
2 x 0,27		
MM70-927-6054
2 x 0,28		
MM70-927-6056
2 x 0,29		
MM70-927-6058
2 x 0,30		
MM70-927-6060

1950,2010,2075,2135,2195,2470,2545,2920,2995,3070,3145,3285,3360,3440,3520,4020,4115,4470,4570,4665,5795,5925,-

Stretto oorknoppen 927

H/Si MAN MADE geelgoud*
advies w.v./€
1185,1215,1240,1295,1700,1735,1765,1795,1830,1860,1925,2260,2295,2365,2400,2440,2475,2510,2595,2635,2670,2970,3005,3045,3085,3185,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

36

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

															

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag				

37
															

G/Vsi geelgoud*		

Reale

crt.		

729

329

38

929

artikel nr.

advies w.v./€

0,07
#
70-729-1007
0,08		70-729-1008
0,09		70-729-1009
0,10		70-729-1010
0,11		70-729-1011
0,12		70-729-1012
0,13		70-729-1013
0,14		70-729-1014
			
0,15
#
70-729-1015
0,16		70-729-1016
0,17		70-729-1017
0,18		70-729-1018
0,19		70-729-1019
0,20		70-729-1020
0,21		70-729-1021
0,22		70-729-1022
0,23		70-729-1023
0,24		70-729-1024
			
0,25
#
70-729-1025
0,26		70-729-1026
0,27		70-729-1027
0,28		70-729-1028
0,29		70-729-1029
0,30		70-729-1030
0,31		70-729-1031
0,32		70-729-1032
0,33		70-729-1033
0,34		70-729-1034
			
0,35
#
70-729-1035
0,36		70-729-1036
0,37		70-729-1037
0,38		70-729-1038
0,39		70-729-1039
0,40		70-729-1040
0,41		70-729-1041
0,42		70-729-1042

845,930,970,1005,1040,1075,1110,1280,-

Reale ring 729

1370,1415,1460,1505,1550,1690,1740,1790,1840,2255,2345,2410,2475,2540,2810,2885,2955,3030,3100,3175,3395,3620,3885,4080,4245,4515,4895,5155,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

39

Reale ring 729

H/Si geelgoud*		
crt.		

40

artikel nr.

advies w.v./€

0,07
#
70-729-2007
0,08		70-729-2008
0,09		70-729-2009
0,10		70-729-2010
0,11		70-729-2011
0,12		70-729-2012
0,13		70-729-2013
0,14		70-729-2014
			
0,15
#
70-729-2015
0,16		70-729-2016
0,17		70-729-2017
0,18		70-729-2018
0,19		70-729-2019
0,20		70-729-2020
0,21		70-729-2021
0,22		70-729-2022
0,23		70-729-2023
0,24		70-729-2024
			
0,25
#
70-729-2025
0,26		70-729-2026
0,27		70-729-2027
0,28		70-729-2028
0,29		70-729-2029
0,30		70-729-2030
0,31		70-729-2031
0,32		70-729-2032
0,33		70-729-2033
0,34		70-729-2034
			
0,35
#
70-729-2035
0,36		70-729-2036
0,37		70-729-2037
0,38		70-729-2038
0,39		70-729-2039
0,40		70-729-2040
0,41		70-729-2041
0,42		70-729-2042

800,890,920,950,980,1010,1040,1175,-

crt.		

1260,1295,1335,1370,1410,1480,1520,1555,1595,1850,1920,1970,2015,2065,2630,2695,2760,2830,2895,2960,3090,3155,3385,3565,3735,3895,4140,4310,-

H/Si MAN MADE geelgoud*		

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

artikel nr.

0,07
#
MM70-729-6007
0,08		MM70-729-6008
0,09		MM70-729-6009
0,10		MM70-729-6010
0,11		MM70-729-6011
0,12		MM70-729-6012
0,13		MM70-729-6013
0,14		MM70-729-6014
			
0,15
#
MM70-729-6015
0,16		MM70-729-6016
0,17		MM70-729-6017
0,18		MM70-729-6018
0,19		MM70-729-6019
0,20		MM70-729-6020
0,21		MM70-729-6021
0,22		MM70-729-6022
0,23		MM70-729-6023
0,24		MM70-729-6024
			
0,25
#
MM70-729-6025
0,26		MM70-729-6026
0,27		MM70-729-6027
0,28		MM70-729-6028
0,29		MM70-729-6029
0,30		MM70-729-6030
0,31		MM70-729-6031
0,32		MM70-729-6032
0,33		MM70-729-6033
0,34		MM70-729-6034
			
0,35
#
MM70-729-6035
0,36		MM70-729-6036
0,37		MM70-729-6037
0,38		MM70-729-6038
0,39		MM70-729-6039
0,40		MM70-729-6040
0,41		MM70-729-6041
0,42		MM70-729-6042

Reale ring 729

advies w.v./€
750,775,790,810,825,840,855,875,950,965,985,1020,1040,1055,1075,1095,1135,1155,1200,1215,1235,1255,1275,1325,1345,1365,1385,1405,1490,1510,1530,1550,1570,1630,1650,1675,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

# bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur								
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 							
* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

41

G/Vsi geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

advies w.v./€

0,07
#
70-329-1007
			
0,08
#
70-329-1008
0,09		70-329-1009
0,10		70-329-1010
			
0,11
#
70-329-1011
0,12		70-329-1012
0,13		70-329-1013
0,14		70-329-1014
0,15		70-329-1015
0,16		70-329-1016
0,17		70-329-1017
			
0,18
#
70-329-1018
0,19		70-329-1019
0,20		70-329-1020
0,21		70-329-1021
0,22		70-329-1022
			
0,23
#
70-329-1023
0,24		70-329-1024
0,25		70-329-1025
0,26		70-329-1026
			
0,27
#
70-329-1027
0,28		70-329-1028
0,29		70-329-1029
0,30		70-329-1030
0,31		70-329-1031
0,32		70-329-1032
0,33		70-329-1033
0,34		70-329-1034
			
0,35
#
70-329-1035
0,36		70-329-1036
0,37		70-329-1037
0,38		70-329-1038
0,39		70-329-1039
0,40		70-329-1040

580,-

Reale hanger 329

crt.		

670,705,740,780,815,855,1020,1065,1110,1155,1220,1265,1405,1455,1505,1565,1980,2045,2110,2185,2250,2525,2595,2670,2740,2815,2885,3050,3280,3545,3740,3905,4175,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 *indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag
42

gelieve bij de bestelling duidelijk te vermelden welke goud kleuren combinatie u wenst					
					

Reale hanger 329

H/Si geelgoud*		
artikel nr.

advies w.v./€

0,07
#
70-329-2007
			
0,08
#
70-329-2008
0,09		70-329-2009
0,10		70-329-2010
			
0,11
#
70-329-2011
0,12		70-329-2012
0,13		70-329-2013
0,14		70-329-2014
0,15		70-329-2015
0,16		70-329-2016
0,17		70-329-2017
			
0,18
#
70-329-2018
0,19		70-329-2019
0,20		70-329-2020
0,21		70-329-2021
0,22		70-329-2022
			
0,23
#
70-329-2023
0,24		70-329-2024
0,25		70-329-2025
0,26		70-329-2026
			
0,27
#
70-329-2027
0,28		70-329-2028
0,29		70-329-2029
0,30		70-329-2030
0,31		70-329-2031
0,32		70-329-2032
0,33		70-329-2033
0,34		70-329-2034
			
0,35
#
70-329-2035
0,36		70-329-2036
0,37		70-329-2037
0,38		70-329-2038
0,39		70-329-2039
0,40		70-329-2040

470,565,595,625,660,690,720,855,895,930,970,1030,1065,1135,1175,1215,1260,1510,1560,1610,1670,1715,2280,2350,2415,2480,2545,2610,2680,2750,2985,3165,3335,3490,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 *indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

gelieve bij de bestelling duidelijk te vermelden welke goud kleuren combinatie u wenst					
						

43

H/Si MAN MADE geelgoud*		
crt.		

artikel nr.

0,07

#
MM70-329-6007
			
0,08
#
MM70-329-6008
0,09		MM70-329-6009
0,10		MM70-329-6010
			
0,11
#
MM70-329-6011
0,12		MM70-329-6012
0,13		MM70-329-6013
0,14		MM70-329-6014
0,15		MM70-329-6015
0,16		MM70-329-6016
0,17		MM70-329-6017
			
0,18
#
MM70-329-6018
0,19		MM70-329-6019
0,20		MM70-329-6020
0,21		MM70-329-6021
0,22		MM70-329-6022
			
0,23
#
MM70-329-6023
0,24		MM70-329-6024
0,25		MM70-329-6025
0,26		MM70-329-6026
			
0,27
#
MM70-329-6027
0,28		MM70-329-6028
0,29		MM70-329-6029
0,30		MM70-329-6030
0,31		MM70-329-6031
0,32		MM70-329-6032
0,33		MM70-329-6033
0,34		MM70-329-6034
			
0,35
#
MM70-329-6035
0,36		MM70-329-6036
0,37		MM70-329-6037
0,38		MM70-329-6038
0,39		MM70-329-6039
0,40		MM70-329-6040

Reale hanger 329

advies w.v./€

crt.		

485,515,530,545,565,580,600,615,645,665,680,735,755,775,790,810,860,880,900,920,950,970,990,1040,1060,1080,1100,1120,1140,1170,1190,1210,1230,1290,-

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75 *indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

44

G/Vsi geelgoud*		

gelieve bij de bestelling duidelijk te vermelden welke goud kleuren combinatie u wenst					
														

artikel nr.

advies w.v./€

2 x 0,07
#
70-929-1014
			
2 x 0,08
#
70-929-1016
2 x 0,09		
70-929-1018
2 x 0,10		
70-929-1020
			
2 x 0,11
#
70-929-1022
2 x 0,12		
70-929-1024
2 x 0,13		
70-929-1026
2 x 0,14		
70-929-1028
2 x 0,15		
70-929-1030
2 x 0,16		
70-929-1032
2 x 0,17		
70-929-1034
2 x 0,18		
70-929-1036
2 x 0,19		
70-929-1038
2 x 0,20		
70-929-1040
2 x 0,21		
70-929-1042
			
2 x 0,22
#
70-929-1044
2 x 0,23		
70-929-1046
2 x 0,24		
70-929-1048
2 x 0,25		
70-929-1050
2 x 0,26		
70-929-1052
2 x 0,27		
70-929-1054
2 x 0,28		
70-929-1056
2 x 0,29		
70-929-1058
2 x 0,30		
70-929-1060
2 x 0,31		
70-929-1062
2 x 0,32		
70-929-1064
2 x 0,33		
70-929-1066
2 x 0,34		
70-929-1068
2 x 0,35		
70-929-1070
2 x 0,36		
70-929-1072
2 x 0,37		
70-929-1074
			
2 x 0,38
#
70-929-1076
2 x 0,39		
70-929-1078
2 x 0,40		
70-929-1080
2 x 0,41		
70-929-1082
2 x 0,42		
70-929-1084

920,-

Reale oorsieraden 929

1110,1180,1250,1320,1410,1480,1815,1905,1995,2085,2175,2265,2550,2650,2750,2890,3715,3845,3975,4105,4235,4785,4930,5075,5220,5365,5510,5830,6275,6815,7200,7540,8080,8840,9350,-

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

45

Reale oorsieraden 929

H/Si geelgoud*		
crt.		

46

artikel nr.

advies w.v./€

2 x 0,07
#
70-929-2014
			
2 x 0,08
#
70-929-2016
2 x 0,09		
70-929-2018
2 x 0,10		
70-929-2020
			
2 x 0,11
#
70-929-2022
2 x 0,12		
70-929-2024
2 x 0,13		
70-929-2026
2 x 0,14		
70-929-2028
2 x 0,15		
70-929-2030
2 x 0,16		
70-929-2032
2 x 0,17		
70-929-2034
2 x 0,18		
70-929-2036
2 x 0,19		
70-929-2038
2 x 0,20		
70-929-2040
2 x 0,21		
70-929-2042
			
2 x 0,22
#
70-929-2044
2 x 0,23		
70-929-2046
2 x 0,24		
70-929-2048
2 x 0,25		
70-929-2050
2 x 0,26		
70-929-2052
2 x 0,27		
70-929-2054
2 x 0,28		
70-929-2056
2 x 0,29		
70-929-2058
2 x 0,30		
70-929-2060
2 x 0,31		
70-929-2062
2 x 0,32		
70-929-2064
2 x 0,33		
70-929-2066
2 x 0,34		
70-929-2068
2 x 0,35		
70-929-2070
2 x 0,36		
70-929-2072
2 x 0,37		
70-929-2074
			
2 x 0,38
#
70-929-2076
2 x 0,39		
70-929-2078
2 x 0,40		
70-929-2080
2 x 0,41		
70-929-2082
2 x 0,42		
70-929-2084

825,-

crt.		

1020,1080,1140,1200,1275,1335,1610,1685,1765,1840,1915,1990,2125,2205,2285,2405,2905,3000,3100,3195,3290,4420,4555,4685,4820,4950,5080,5215,5345,5810,6170,6515,6835,7325,7660,-

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

H/Si MAN MADE geelgoud*		 Reale oorsieraden 929

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

artikel nr.

2 x 0,07
#
MM70-929-6014
			
2 x 0,08
#
MM70-929-6016
2 x 0,09		
MM70-929-6018
2 x 0,10		
MM70-929-6020
			
2 x 0,11
#
MM70-929-6022
2 x 0,12		
MM70-929-6024
2 x 0,13		
MM70-929-6026
2 x 0,14		
MM70-929-6028
2 x 0,15		
MM70-929-6030
2 x 0,16		
MM70-929-6032
2 x 0,17		
MM70-929-6034
2 x 0,18		
MM70-929-6036
2 x 0,19		
MM70-929-6038
2 x 0,20		
MM70-929-6040
2 x 0,21		
MM70-929-6042
			
2 x 0,22
#
MM70-929-6044
2 x 0,23		
MM70-929-6046
2 x 0,24		
MM70-929-6048
2 x 0,25		
MM70-929-6050
2 x 0,26		
MM70-929-6052
2 x 0,27		
MM70-929-6054
2 x 0,28		
MM70-929-6056
2 x 0,29		
MM70-929-6058
2 x 0,30		
MM70-929-6060
2 x 0,31		
MM70-929-6062
2 x 0,32		
MM70-929-6064
2 x 0,33		
MM70-929-6066
2 x 0,34		
MM70-929-6068
2 x 0,35		
MM70-929-6070
2 x 0,36		
MM70-929-6072
2 x 0,37		
MM70-929-6074
			
2 x 0,38
#
MM70-929-6076
2 x 0,39		
MM70-929-6078
2 x 0,40		
MM70-929-6080
2 x 0,41		
MM70-929-6082
2 x 0,42		
MM70-929-6084

advies w.v./€
725,795,825,860,890,940,975,1005,1070,1105,1135,1210,1245,1280,1320,1355,1675,1520,1555,1595,1635,1670,1710,1810,1850,1890,1930,1975,2015,2055,2095,2135,2185,2305,2350,2390,-

levertijd op aanvraag				
# Bij dit briljantgewicht wijzigt de grootte van het montuur				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

zie h
et gr
op p oeischem
a
pag. g. 92 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

47

H/Si geelgoud*		

Entourage

crt.

705
dubbel entourage

715
enkel entourage

407
dubbel
entourage

953
enkel entourage

48

aantal
briljanten

Entourage ringen 705/715
artikel nr.

advies w.v./€

Entourage ring, enkel 705 smalle scheen
0,17
7
70-705-1101
0,25
9
70-705-1102
0,35
9
70-705-1103
0,55
9
70-705-1105
0,75
9
70-705-1107

1595,1845,2135,2925,4150,-

Entourage ring, dubbel 705 smalle scheen
0,25
19
70-705-1202
0,35
19
70-705-1203
0,50
19
70-705-1205
0,75
19
70-705-1207
1,00
19
70-705-1210
1,50
19
70-705-1215
2,00
19
70-705-1220
3,00
19
70-705-1230

2085,2465,2910,3680,4620,6660,8810,15685,-

Entourage ring, enkel 715 bolle scheen
0,17
7
70-715-1101
0,25
9
70-715-1102
0,35
9
70-715-1103
0,55
9
70-715-1105
0,75
9
70-715-1107

1855,2125,2590,3370,4210,-

Entourage ring, dubbel 715 bolle scheen
0,25
19
70-715-1202
0,35
19
70-715-1203
0,50
19
70-715-1205
0,75
19
70-715-1207
1,00
19
70-715-1210
1,50
19
70-715-1215
2,00
19
70-715-1220
3,00
19
70-715-1230

2285,2685,3370,4125,5115,7140,9300,15860,-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

levertijd op aanvraag				
*indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75				
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag				
standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
				

49

H/Si geelgoud*		
crt.

aantal
briljanten

Entourage hanger 407
artikel nr.

advies w.v./€

Entourage hanger, enkel
0,17
7
0,25
9
0,35
9
0,55
9
0,75
9

70-407-1101
70-407-1102
70-407-1103
70-407-1105
70-407-1107

1205,1565,1925,2745,3640,-

Entourage hanger, dubbel
0,25
19
0,35
19
0,50
19
0,75
19

70-407-1202
70-407-1203
70-407-1205
70-407-1207

1800,2115,2745,3425,-

H/Si geelgoud*		
crt.

aantal
briljanten

Entourage oorsieraden 953
artikel nr.

Entourage oorsieraden, enkel
2 x 0,10
14
70-953-1102
2 x 0,17
14
70-953-1103
2 x 0,25
18
70-953-1105

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

advies w.v./€

1605,2105,2800,-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

levertijd op aanvraag			
* indien wit goud de eerste twee cijfers veranderen in 75, indien rosé72			
gelieve bij de bestelling duidelijk te vermelden welke goud kleuren combinatie u wenst			
			
50

51

H/Si geelgoud*			

Memoire

Memoire ring 611

0,03 crt.
aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€
1		70-611-0303		
705,3		70-611-0309		
845,5		70-611-0315		
985,7		
70-611-0321		
1125,-			
			
		briljant 0,03 crt		
70,saffier (1)
40,robijn (2)
55,smaragd (3)
55,-

611

916

			
bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)		
totaal aantal te zetten stenen		
		
2		160,		
3		190,		
4		220,		
5		250,		
6		280,		
7		310,		
8		330,		
9		360,		 10		390,-

939

>10 per zetting extra		

30,-

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

016

311

610

52

voorbeeld:		
2 briljanten bijzetten in 70-611-0309 (3 steens):
		2 x € 70,- = € 140,- voor de nieuwe briljanten		
5 x zetten = € 250,-		
totaal € 390,-		

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
53
						
															

H/Si geelgoud*		

Memoire ring 611

H/Si geelgoud*		

0,05 crt.

0,07 crt.

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

1		70-611-0505
905,3		70-611-0515
1175,5		70-611-0525
1445,7		
70-611-0535
1715,-			
			
		briljant 0,05 crt		 135,saffier (1)
65,robijn (2)
90,smaragd (3)
90,-

1		70-611-0707
3		70-611-0721
5		70-611-0735
7		
70-611-0749
			
		briljant 0,07 crt		
saffier (1)
robijn (2)
smaragd (3)

			
bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)		

			
bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)
totaal aantal te zetten stenen		
2			
190,3			
225,4			
260,5			
295,6			
330,7			
365,8			
400,9			
435,10			
470,-

totaal aantal te zetten stenen		
2			
180,3			
215,4			
250,5			
285,6			
320,7			
355,8			
390,9			
425,10			
460,-

>10 per zetting extra		
>10 per zetting extra		

1055,1425,1795,2165,-			
185,80,95,95,-

35,-

35,nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

voorbeeld:		
2 robijnen bijzetten in 70-611-0515 (3 steens):		
2 x € 90,- = € 180,- voor de nieuwe robijnen		
5 x zetten € 285,-		
totaal € 465,-				

54

Memoire ring 611

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
						
															

-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
55
						
															

H/Si geelgoud*			

Memoire ring 611

H/Si geelgoud*			

0,09 crt.

0,12 crt.

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

1		70-611-0909
1320,3		70-611-0927
1880,5		70-611-0945
2440,7
70-611-0963		
3000,-			
			
		briljant 0,09 crt		 280,saffier (1)
95,robijn (2)
100,smaragd (3)
125,-

1
70-611-1212
1560,3
70-611-1236
2300,5
70-611-1260
3040,			
briljant 0,12 crt		 370,saffier (1)
125,robijn (2)
130,smaragd (3)
190,-

			
bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)		
totaal aantal te zetten stenen		
2			195,3			240,4			285,5			330,6			375,7			420,8			 465,9			510,10			555,>10 per zetting extra		

Memoire ring 611

			
bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)		
totaal aantal te zetten stenen		
2			210,3			265,4			320,5			375,6			430,7			485,>7 per zetting extra		

55,-

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

45,-

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

56

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
						
															

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
57
						
															

H/Si geelgoud*			

Memoire ring 611

H/Si geelgoud*			

0,18 crt

0,25 crt

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

1		70-611-1818		 2200,3		70-611-1854
3580,5		70-611-1890
4960,- 			
			
		briljant 0,18 crt		 690,saffier (1)
150,robijn (2)
150,smaragd (3)
295,-

1		70-611-2525		 2985,3		70-611-2575
5405,5		70-611-2599		 7825,-		

			

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

0,30 crt.

bijzetprijs exclusief stenen (dus voor de stenen die erbij komen plus de eigen stenen)		
totaal aantal te zetten stenen		
2			
230,3			
295,4			
360,5			
425,6			
490,7			
555,>7 per zetting extra		

Memoire ring 611

1		70-611-3030
4015,3		70-611-3090
7825,5		70-611-3099		 11635,-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

* grotere briljantgewichten prijs en levertijd op aanvraag

65,-

H/Si geelgoud*		

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

Memoire Herenring 610

herenring passend bij memoire ring
zonder diamant
4 mm breed*		70-610-0401		 1060,-			
herenring standaard ringmaten: 18-18,5-19-19,5-20-20,5-21					
andere ringmaten prijs en levertijd op aanvraag					
andere breedtes op aanvraag					

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.
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Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
						
															

					

		
			

Memoire ringen kunnen worden ingeruild						
Bij repareren of bijzetten van sieraden met smaragd dienen alle smaragden vervangen te worden				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
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H/Si MAN MADE geelgoud*		

Memoire ring 617

0,06 crt.

Memoire ring 617

0,10 crt.

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

aantal
briljanten		artikel nr.		advies w.v./€

0606

1		70-617-0606		
875,3		70-617-0618		 1095,5		70-617-0630		 1315,7		
70-617-0642		
1535,-			
			
		briljant 0,06 crt		 110,0618
			
bijzetprijs exclusief stenen		
totaal aantal te zetten stenen		
2			
190,3			
225,4			
260,5			
295,0630
6			
330,7			
365,8			
400,9			
435,10			
470,>10 per zetting extra		

35,-

1010

1		70-617-1010		 1185,3		70-617-1030		 1575,5		70-617-1050		 1965,7		
70-617-1070		
2355,-			
			
		briljant 0,10 crt		 195,1030
			
bijzetprijs exclusief stenen		
totaal aantal te zetten stenen		
2			
195,3			
240,4			
285,5			
330,1050
6			
375,7			
420,8			
465,9			
510,10			
555,>10 per zetting extra		

0642

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

45,-

1070

nieuwe brug (zonder extra briljant)
meerprijs				
75,-

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1 vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.
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H/Si MAN MADE geelgoud*		

Memoire ringen kunnen worden ingeruild										
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
				
															

zie h
et gr
op p oeischem
ag
pag. . 94 en a
1
vo
inrui
lvoo or de
rwaa
rden
.

Memoire ringen kunnen worden ingeruild										
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, 						
*indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag 						
standaard ringmaten 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				
						
61
															

H/Si geelgoud*		

Memoire hangers 311

H/Si geelgoud*		

Memoire oorsieraden halfcreolen 916

0,03 crt.
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€

0,03 crt.
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€

1			70-311-0303			
3			70-311-0309			

2			70-916-0306			
935,6			70-916-0318			 1215,-

520,660,-

0,05 crt.
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€

0,05 crt.
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€

1			70-311-0505			
3			70-311-0515			

2			70-916-0510			 1065,6			70-916-0530			 1605,-

660,930,-

H/Si geelgoud*		

Memoire armbanden 016

0,05 crt.
aantal briljanten			artikel nr.		advies w.v./€
1			70-016-0505

4040,-

3			70-016-0515

4310,-

5			70-016-0525

4580,-

7			70-016-0535

4850,-

H/Si geelgoud*		

Memoire oorsieraden creolen 10 mm 939

0,03 crt.
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€
2			70-939-0306			 1075,6			70-939-0318			 1355,-

		
aantal briljanten		artikel nr.			advies w.v./€
2			70-939-0510			 1330,6			70-939-0530			 1870,-

		
		

Prijzen exclusief collier					
Memoire hangers vallen niet in het groeibriljant systeem					
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75					
* indien rosé goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 72 prijs en levertijd op aanvraag				
62

															

Prijzen exclusief collier					
Memoire hangers vallen niet in het groeibriljant systeem					
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75					
* indien rosé goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 72 prijs en levertijd op aanvraag				
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H/Si geelgoud*		

Siders

Siders 610

siders (aanschuifringen) geelgoud*
model

0101

artikel nr. aantal

crt.

advies w.v./€

zonder briljant

glad

70-610-0101			

265,-

bol

70-610-0301			

495,-

5-steens

70-610-0701

5

0,05

625,-

chaton

70-610-0410

15

0,15

890,-

rail

70-610-0420

15

0,15

970,-

0301
met briljant

0701
**siders rondom vol wit goud (andere goudkleur op aanvraag) 			

pavé

75-610-05..		0,27

1495,-

chaton

75-610-06..		0,34

1370,-

0410

0420

0506

0606

** siders rondom vol maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten op aanvraag				
exact briljant gewicht en aantal briljanten afhankelijk van de ringmaat				
Siders vallen niet in het groeibriljant systeem				
* indien wit goud gewenst de eerste twee cijfers veranderen in 75, indien rosé 72				
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H/Si geelgoud*		

Lady Kate

artikel nr.
naam
sieraad
goudkleur
				

950

706

Lady Kate
aantal
crt.
maat
briljanten			

SAFFIER							
70-706-0064 LADY KATE ring
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-706-0041 LADY KATE ring
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-309-0018 LADY KATE hanger
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-309-0004 LADY KATE hanger
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-950-0381 LADY KATE oorsieraden geel/wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
75-950-0381 LADY KATE oorsieraden wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
								
ROBIJN							
70-706-2064 LADY KATE ring
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-706-2041 LADY KATE ring
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-309-2018 LADY KATE hanger
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-309-2004 LADY KATE hanger
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-950-2381 LADY KATE oorsieraden geel/wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
75-950-2381 LADY KATE oorsieraden wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
							
SMARAGD							
70-706-3064 LADY KATE ring
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-706-3041 LADY KATE ring
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-309-3018 LADY KATE hanger
geel/wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
75-309-3004 LADY KATE hanger
wit
100,15
ca. 7.0 x 5.0 mm
70-950-3381 LADY KATE oorsieraden geel/wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
75-950-3381 LADY KATE oorsieraden wit
200,15
ca. 6.0 x 4.0 mm
SAFFIER							
60-706-1001 CONCA
ring
geel/wit
120,12
ca. 4 mm
65-706-1001 CONCA
ring
wit
120,12
ca. 4 mm
60-306-1001 CONCA
hanger
geel/wit
120,12
ca. 4 mm
65-309-1001 CONCA
hanger
wit
120,12
ca. 4 mm
65-906-1001 CONCA
oorsieraden wit
240,12
ca. 3 mm

309

advies
w.v./€

1955,1955,1370,1370,1380,1380,-

3145,3145,2555,2555,1995,1995,-

2490,2490,1905,1905,1705,1705,-

1500,1500,950,950,975,-

							
							

706

66

306

906

			

Lady Kate sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem
Lady Kate ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten prijs en levertijd op aanvraag			
Robijn en smaragd, levertijd op aanvraag		
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H/Si witgoud*		

Saffier

artikel nr.

naam

Saffier
sieraad

goudkleur

				

65-706-0002

65-706:

SARCA

ring

wit

aantal

crt.

briljanten		

4

0,06

saffier advies
maat

0,38 crt.

w.v./€

800,-

							
65-706-0003

NOZZA

ring

wit

2

0,13

0,22 crt. 1185,-

							

0002

0003

0004

65-706-0004

MELLA

ring

wit

2

0,09

0,74 crt. 1285,-

							
65-706-0005

SONNA

ring

wit

14

0,18

0,38 crt. 1415,-

							
65-706-0006

GAVIA

ring

wit

18

0,10

0,37 crt.

945,-

							
65-706-0007

0005

0006

0007

MAIRA

ring

wit

18

0,09

0,38 crt. 1090,-

							
65-706-0008

TENNA

ring

wit

34

0,18

0,34 crt. 1205,-

							
65-706-0009

0008

68

OLONA

ring

wit

20

0,11

1,03 crt. 2080,-

0009

Saffier sieraden vallen niet onder het groei briljant systeem			
Standaard ringmaten:16/16,5/17/17,5/18/18,5
andere ringmaten prijs en levertijd op aanvraag				
andere edelstenen en goudkleur op aanvraag leverbaar		
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G/Vsi bicolor*		

Loire

artikel nr.

naam		

Loire
sieraad		

crt.		

advies

							 w.v./€

700

70-700-1667

LOIRE		

ring		

0,18		

o.a.

70-950-0940

LOIRE		

oorsieraden		

2 x 0,09		

o.a.

70-117-1013

LOIRE		

collier		

0,18		

o.a.

70-009-0033

LOIRE		

armband		

0,18		

o.a.

				
LIGHT		

950

009

70-700-1668

LOIRE LIGHT

ring		

0,12		

o.a.

70-950-0941

LOIRE LIGHT

oorsieraden		

2 x 0,06		

o.a.

70-117-1014

LOIRE LIGHT

collier		

0,12		

o.a.

70-009-0034

LOIRE LIGHT

armband		

0,12		

o.a.

117

Loire sieraden vallen niet in het groeibriljant systeem.								
Armband standaard maat 50 x 60 mm, afwijkende maten prijs in overleg
Levertijd in overleg
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71

G/Vsi bicolor*		

Dordogne

artikel nr.

naam		

Dordogne
sieraad		

crt.		

advies

							 w.v./€

700

70-700-1352

DORDOGNE

ring		

0,15		

o.a.

70-950-1125

DORDOGNE

oorsieraden		

2 x 0,08		

o.a.

70-117-0175

DORDOGNE

collier		

0,20		

o.a.

70-009-0015

DORDOGNE

armband		

0,20		

o.a.

				
LIGHT		

009

950

70-700-1353

DORDOGNE LIGHT

ring		

0,08		

o.a.

70-950-1126

DORDOGNE LIGHT

oorsieraden		

2 x 0,04		

o.a.

70-117-0176

DORDOGNE LIGHT

collier		

0,10		

o.a.

70-009-0016

DORDOGNE LIGHT

armband		

0,10		

o.a.

117

Dordogne sieraden vallen niet in het groeibriljant systeem.								
Armband standaard maat 50 x 60 mm, afwijkende maten prijs in overleg
Levertijd in overleg
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Briljant Premium collectie*

Premium
SET 1

artikel nr.
naam
		

sieraad

premium sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt.
gewicht

crt. gewicht
hoofdsteen

advies
w.v./€

SET 1
SET 8

SET 9

SET 2
SET 10

SET 3
SET 11

60-701-0001

AMORE

ring

geel/wit

1		

0,05

715,-

65-701-0001

AMORE

ring

wit

1		

0,05

715,-

60-701-0002

AMORE

ring

geel/wit

1		

0,11

915,-

65-701-0002

AMORE

ring

wit

1		

0,11

915,-

60-701-0003

AMORE

ring

geel/wit

1		

0,16

1245,-

65-701-0003

AMORE

ring

wit

1		

0,16

1245,-

60-301-0001

AMORE

hanger+collier

geel

1		

0,16

1025,-

65-301-0001

AMORE

hanger+collier

wit

1

0,16		

1025,-

60-901-0001

AMORE

oorsieraad

geel

2

0,10		

535,-

65-901-0001

AMORE

oorsieraad

wit

2

0,10

535,-

60-901-0002

AMORE

oorsieraad

geel

2

0,20		

935,-

65-901-0002

AMORE

oorsieraad

wit

2

0,20

935,-

60-901-0003

AMORE

oorsieraad

geel

2

0,30		

1400,-

65-901-0003

AMORE

oorsieraad

wit

2

0,30		

1400,-

65-701-0011

CARBO

ring

wit

1		

0,06

785,-

65-701-0012

CARBO

ring

wit

1		

0,11

1040,-

65-701-0013

CARBO

ring

wit

1		

0,20

1625,-

65-701-0014

CARBO

ring

wit

1		

0,30

2665,-

SET 2

SET 4

SET 12
SET 5

							
							

SET
3
							
						
SET 6

SET 7

SET 13

		

deze modellen zijn uitlopend

65-701-0021

NARO

ring

wit

1		

0,20

1525,-

65-701-0022

NARO

ring

wit

1		

0,30

2640,-

65-701-0023

NARO

ring

wit

1		

0,40

3980,-

							

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
uitlopende modellen zijn na te bestellen, prijs en levertijd in overleg
74
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Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt.
gewicht

crt. gewicht
hoofdsteen

advies
w.v./€

SET 4

Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt.
gewicht

crt. gewicht
hoofdsteen

advies
w.v./€

SET 7

				

deze modellen zijn uitlopend

65-702-0001

SALSO

ring

wit

4

0,55		

2500,-

60-703-0011

PAZZO

ring

geel/wit

21

0,26		

1280,-

65-702-0002

SALSO

ring

wit

4

0,75		

3930,-

65-703-0011

PAZZO

ring

wit

21

0,26		

1280,-

65-702-0003

SALSO

ring

wit

4

1,00		

7300,-

60-303-0011

PAZZO

hanger

geel/wit

21

0,26		

795,-

65-302-0001

SALSO

hanger

wit

4

0,52		

2340,-

65-703-0011

PAZZO

hanger

wit

21

0,26		

795,-

65-902-0001

SALSO

oorsieraad

wit

8

1,04		

4515,-

65-903-0011

PAZZO

oorsieraad

wit

42

0,26		

975,-

							

SET 5

SET 8

							
							
65-705-0001

ADORO

ring

wit

17

0,17

0,09

1230,-

							

65-705-0002

ADORO

ring

wit

13

0,26

0,19

1690,-

							

65-705-0003

ADORO

ring

wit

13

0,52

0,40

3395,-

60-703-0021

MONDO

ring

geel/wit

7

0,24		

1370,-

65-901-0004

ADORO

oorsieraad

wit

2

0,10		

520,-

65-703-0021

MONDO

ring

wit

7

0,24		

1370,-

65-901-0005

ADORO

oorsieraad

wit

2

0,20		

945,-

60-703-0022

MONDO

ring

geel/wit

7

0,53		

2300,-

65-901-0006

ADORO

oorsieraad

wit

2

0,40		

1785,-

65-703-0022

MONDO

ring

wit

7

0,53		

2300,-

60-703-0023

MONDO

ring

geel/wit

7

1,02		

4445,-

65-703-0023

MONDO

ring

wit

7

1,02		

4445,-

60-303-0021

MONDO

hanger

geel/wit

7

0,25		

700,-

							

65-303-0021

MONDO

hanger

wit

7

0,25		

700,-

							

60-303-0023

MONDO

hanger

geel/wit

7

0,50		

1485,-

							

65-303-0023

MONDO

hanger

wit

7

0,50		

1485,-

SET 6

60-703-0001

VITA

ring

geel/wit

19

0,14		

960,-

60-303-0024

MONDO

hanger

geel/wit

7

1,20		

4640,-

65-703-0001

VITA

ring

wit

19

0,14		

960,-

65-303-0024

MONDO

hanger

wit

7

1,20		

4640,-

60-703-0002

VITA

ring

geel/wit

19

0,40		

1700,-

65-903-0021

MONDO

oorsieraad

wit

14

0,38		

1195,-

65-703-0002

VITA

ring

wit

19

0,40		

1700,-

65-903-0022

MONDO

oorsieraad

wit

14

0,55		

1605,-

60-303-0001

VITA

hanger

geel/wit

19

0,15		

555,-

65-903-0023

MONDO

oorsieraad

wit

14

0,76		

2225,

65-303-0001

VITA

hanger

wit

19

0,15		

555,-

60-303-0002

VITA

hanger

geel/wit

19

0,40		

1185,-

65-303-0002

VITA

hanger

wit

19

0,40		

1185,-

65-903-0001

VITA

oorsieraad

wit

38

0,80		

2395,-

							

							

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
uitlopende modellen zijn na te bestellen, prijs en levertijd in overleg
76

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
uitlopende modellen zijn na te bestellen, prijs en levertijd in overleg
77

Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt.
gewicht

crt. gewicht
hoofdsteen

advies
w.v./€

SET 9

Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt.
gewicht

crt. gewicht
hoofdsteen

advies
w.v./€

SET 12

65-704-0001

SEMPRE

ring

wit

21

0,22		

1105,-

60-706-0011

BELLA

ring

geel

30

0,24		

1370,-

65-704-0002

SEMPRE

ring

wit

21

0,42		

1720,-

65-706-0011

BELLA

ring

wit

30

0,24		

1370,-

65-704-0003

SEMPRE

ring

wit

23

0,80		

3135,-

62-706-0011

BELLA

ring

rosé

30

0,24		

1370,-

60-306-0011

BELLA

hanger

geel

22

0,18		

990,-

65-306-0011

BELLA

hanger

wit

22

0,18		

990,-

62-306-0011

BELLA

hanger

rosé

22

0,18		

990,-

60-906-0011

BELLA

oorsieraad

geel

40

0,20		

1330,-

65-906-0011

BELLA

oorsieraad

wit

40

0,20		

1330,-

62-906-0011

BELLA

oorsieraad

rosé

40

0,20		

1330,-

							

SET 10

							
							
60-705-0010

CUORE

ring

geel/wit

25

0,30

0,15

2080,-

65-705-0010

CUORE

ring

wit

25

0,30

0,15

2080,-

60-705-0011

CUORE

ring

geel/wit

21

0,42

0,20

2485,-

65-705-0011

CUORE

ring

wit

21

0,42

0,20

2485,-

60-705-0012

CUORE

ring

geel/wit

21

0,70

0,40

4390,-

65-705-0012

CUORE

ring

wit

21

0,70

0,40

4390,-

SET 13

				

deze modellen zijn uitlopend

65-912-0001

SENIO

oorsieraad

wit

2

0,18		

1335,-

60-912-0002

SENIO

oorsieraad

geel/wit

2

0,26		

1510,-

65-912-0002

SENIO

oorsieraad

wit

2

0,26		

1510,-

65-912-0003

SENIO

oorsieraad

wit

6

0,56		

2410,-

							

65-912-0004

SENIO

oorsieraad

wit

6

0,74		

2775,-

							

60-912-0005

SENIO

oorsieraad

geel/wit

10

0,96		

3470,-

							

65-912-0005

SENIO

oorsieraad

wit

10

0,96		

3470,-

65-912-0006

SENIO

oorsieraad

wit

10

1,20		

3975,-

SET 11

60-706-0001

DENTRO

ring

geel

65

0,45		

2130,-

65-706-0001

DENTRO

ring

wit

65

0,45		

2130,-

62-706-0001

DENTRO

ring

rosé

65

0,45		

2130,-

60-906-0001

DENTRO

oorsieraad

geel

146

0,64		

2550,-

65-906-0001

DENTRO

oorsieraad

wit

146

0,64		

2550,-

62-906-0001

DENTRO

oorsieraad

rosé

146

0,64		

2550,-

							

							

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
uitlopende modellen zijn na te bestellen, prijs en levertijd in overleg
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Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
uitlopende modellen zijn na te bestellen, prijs en levertijd in overleg
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Briljant Premium collectie*

Premium MM

artikel nr.
naam
		

sieraad

premium MAN MADE sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt. 		
gewicht		

advies
w.v./€

SET 14

1004

1005

MM60-707-1004 TIRSO

ring

geel

27

0,20		

1070,-

MM65-707-1004 TIRSO

ring

wit

27

0,20		

1070,-

MM60-307-1004 TIRSO

hanger

geel

27

0,20		

675,-

MM65-307-1004 TIRSO

hanger

wit

27

0,20		

675,-

MM60-907-1004 TIRSO

oorsieraden

geel

32

0,24		

840,-

MM65-907-1004 TIRSO

oorsieraden

wit

32

0,24		

840,-

						

SET 15
1006
						

1007

MM60-707-1005 TORTO

ring

geel

27

0,30		

1210,-

MM65-707-1005 TORTO

ring

wit

27

0,30		

1210,-

MM60-307-1005 TORTO

hanger

geel

27

0,30		

825,-

MM65-307-1005 TORTO

hanger

wit

27

0,30		

825,-

MM60-907-1005 TORTO

oorsieraden

geel

46

0,28		

995,-

MM65-907-1005 TORTO

oorsieraden

wit

46

0,28		

995,-

SET 16

1008

						
						

1001

1002

MM60-707-1006 MARGRA

ring

geel

34

0,28		

1210,-

MM65-707-1006 MARGRA

ring

wit

34

0,28		

1210,-

MM60-307-1006 MARGRA

hanger

geel

34

0,28		

845,-

MM65-307-1006 MARGRA

hanger

wit

34

0,28		

845,-

MM60-907-1006 MARGRA

oorsieraden

geel

36

0,27		

925,-

MM65-907-1006 MARGRA

oorsieraden

wit

36

0,27		

925,-

1003
							

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
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Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium MAN MADE sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt. 		
gewicht		

advies
w.v./€

SET 17

Briljant Premium collectie*
artikel nr.
naam
		

sieraad

premium MAN MADE sets

goudkleur
		

aantal
diamanten

tot. crt. 		
gewicht		

advies
w.v./€

SET 20

MM60-7071-007 SIEVE

ring

geel

29

0,26		

1140,-

MM60-7001-002 SINNI

ring

geel

11

0,57		

1635,-

MM65-7071-007 SIEVE

ring

wit

29

0,26		

1140,-

MM65-7001-002 SINNI

ring

wit

11

0,57		

1635,-

MM60-3071-007 SIEVE

hanger

geel

29

0,26		

785,-

MM60-3001-002 SINNI

hanger

geel

2

0,36		

1140,-

MM65-3071-007 SIEVE

hanger

wit

29

0,26		

785,-

MM65-3001-002 SINNI

hanger

wit

2

0,36		

1140,-

MM60-9071-007 SIEVE

oorsieraden

geel

40

0,30		

975,-

MM60-9001-002 SINNI

oorsieraden

geel

4

0,70		

1590,-

MM65-9071-007 SIEVE

oorsieraden

wit

40

0,30		

985,-

MM65-9001-002 SINNI

oorsieraden

wit

4

0,70		

1590,-

SET 18

SET 21

						

						

						

						

MM60-7071-008 ARBIA

ring

geel

28

0,21		

1055,-

MM60-7001-003 MOESA

ring

geel

21

0,44		

1700,-

MM65-7071-008 ARBIA

ring

wit

28

0,21		

1055,-

MM65-7001-003 MOESA

ring

wit

21

0,44		

1700,-

MM60-3071-008 ARBIA

hanger

geel

28

0,21		

700,-

MM60-3001-003 MOESA

hanger

geel

21

0,44		

1245,-

MM65-3071-008 ARBIA

hanger

wit

28

0,21		

700,-

MM65-3001-003 MOESA

hanger

wit

21

0,44		

1245,-

MM60-9071-008 ARBIA

oorsieraden

geel

32

0,25		

855,-

MM60-9001-003 MOESA

oorsieraden

geel

41

0,54		

2220,-

MM65-9071-008 ARBIA

oorsieraden

wit

32

0,25		

855,-

MM65-9001-003 MOESA

oorsieraden

wit

41

0,54		

2220,-

						
				
SET
19

							

		

						

MM60-7001-001 TIBER

ring

geel

31

0,52		

1590,-

MM65-7001-001 TIBER

ring

wit

31

0,52		

1590,-

							

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
82

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
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Briljant Premium collectie*

Premium

artikel nr.

naam

sieraad

goudkleur aantal

tot. crt.

advies
w.v./ €

				

diamanten

gewicht

60-701-0031

1

0,03

FELLA

ring

geel

635,-

						
60-701-0032

SONO

ring

geel

1

0,03

635,-

						
60-701-0033

CARO

ring

geel

1

0,03

765,-

						
60-701-0034

607010031

607010032

607010033

607010034

GIOIA

ring

geel

1

0,02

785,-

						
60-707-0021

DALLE

ring

geel

7

0,04

725,-

						
60-707-0022

DONO

ring

geel/wit

5

0,03

860,-

						
65-701-0031

BACIO

ring

wit

1

0,05

800,-

						
65-707-0032

607070021

607070022

657010031

657070032

MILLE

ring

wit

1

0,07

800,-

						
65-707-0021

VERO

ring

wit

3

0,08

830,-

						
60-718-9901

CIMA

ring

geel/wit

22

0,17

1220,-

65-718-9901

CIMA

ring

wit

22

0,17

1220,-

						

657070021

607189901

657189901

607199901

60-719-9901

MARE

ring

geel/wit

15

0,14

1050,-

65-719-9901

MARE

ring

wit

15

0,14

1050,-

						
60-720-9901

FIORA

ring

geel/wit

31

0,30

2110,-

65-720-9901

FIORA

ring

wit

31

0,30

2110,-

				
		

657199901

657209901

607209901
Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
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Briljant Premium collectie*

Premium

607070001

607070004

607070007

607070001

607070002

607070005

607070008

607070012

artikel nr.

607070003

607070006

607070009

657070003

naam

sieraad

kleur

aantal

tot. crt.

advies

				

diamanten

gewicht

w.v./ €

60-707-0001

NOCE

ring

geel/wit

9

0,07

750,-

60-707-0002

ENZE

ring

geel/wit

5

0,04

815,-

60-707-0003

TARO

ring

geel/wit

15

0,16

1280,-

65-707-0001

ANDA

ring

wit

20

0,20

1500,-

657070001

657070002

607070010

60-707-0004
ENNA
ring
geel/wit
21
0,16
						
60-707-0005
CIRO
ring
geel/wit
38
0,27
						
60-707-0006
TOCE
ring
geel/wit
41
0,33
						
65-707-0002
ANZA
ring
wit
25
0,45
						

1435,-

60-707-0007
ORBA
ring
geel/wit
15
0,15
						
60-707-0008
ELVO
ring
geel/wit
35
0,27
						
60-707-0009
ZENA
ring
geel/wit
26
0,34
						
60-707-0010
MIZA
ring
geel/wit
9
0,13
						

1735,-

60-707-0011
LIRI
ring
geel/wit
34
0,20
						
60-707-0012
PESA
ring
geel/wit
54
0,30
						
65-707-0003
ROIA
ring
wit
27
0,40
						
65-707-0004
TEMO
ring
wit
84
0,52

1900,-

1995,1945,2715,-

1960,2375,1815,-

2530,2540,3370,-

657070004

Premium sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem			
Premium ringen zijn verkrijgbaar in maat 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten op aanvraag
Premium sieraden zijn op aanvraag in andere goudkleuren leverbaar
86

87

88

Paris

Vienna

Roma

Venice
geelgoud

Venice
witgoud

Anvers

Florence

London

Amsterdam

Barcelona

Brussel

Milano

Berlin

Berghem

Geneve

Moskow

Sydney

Sydney
wit

Athene

Madrid

Madrid
wit

Sofia

Athene
wit

89

model

goudkleur

briljant

Paris

wit

0.05crt.

Vienna

geel, witte zetting

Roma

advies w.v./€

model

goudkleur

briljant

585,-

Berlin

bicolor

0.10crt.

815,-

0.05crt.

600,-

Berghem

wit

0.05crt

1005,-

bicolor

0.05crt.

615,-

Geneva

wit

0.11crt.

835,-

Venice

geel

0.05crt.

700,-

Moskow

wit

0.15crt.

1320,-

Venice

wit

0.05crt.

700,-

Sydney

geel

607239901

0.08crt

750,-

Anvers

wit

0.05crt.

685,-

Sydney

wit

657239901

0.08crt

750,-

Florence

wit

0.05crt.

745,-

Athene

geel

607239902

0.05crt

425,-

London

wit

0.05crt.

750,-

Athene

wit

657239902

0.05crt

425,-

Amsterdam

geel

0.05crt.

690,-

Madrid

geel

607239903

0.05crt

740,-

Barcelona

geel, witte zetting

0.05crt.

785,-

Madrid

wit

657239903

0.05crt

740,-

Brussel

wit

0.05crt.

775,-

Sofia

geel/wit 607239904

0.05crt

740,-

Milano

wit

0.05crt.

790,-

Wil je… sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem				
Standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere
ringmaten prijs
en levertijd
opvan
aanvraag				
# bij dit briljantgewicht
wijzigt
de grootte
het montuur								
Voorraad
uitsluitend
de goudkleur
als voor* indien wit goud
gewenst dein
eerste
twee cijfers veranderen
in 75 							
			

advies w.v./€

Wil je… sieraden vallen niet onder het groeibriljant systeem				
Standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5
andere ringmaten prijs en levertijd op aanvraag

* indien rosé (72) prijs en levertijd op aanvraag
noemd
in de ringmaten 49, 51, 53, 55, 57, 59
grotere briljantgewichten: prijs en levertijd op aanvraag								
90

standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5 andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag 				

91

Is het een groeibriljant en is/zijn
de briljant(en) onbeschadigd?
Nee

Ja
In het boek vindt u alle modellen
Staat vaak aan de binnenkant van
de ring of in het certificaat

Wat is het?

Voorbeeld

Model:
Crt:
Kwaliteit:

(Classico)
(0,12crt)
(H/Si)

Ja

Geen mogelijkheid tot inruiling
binnen het groeisysteem

Is het sieraad van het
merk BRILJANT?

Is het sieraad van 1 van
onderstaande merken?

Nee

Diamonde (niet van Siebel)
Eclat, R&C, Desiree,
LeChic, Rensini

Zoek met bovenstaande gegevens de actuele
w.v. prijs (dagwaarde) op in het boek.
Voorbeeld:
Classico 0.12crt H/Si
Prijs: w.v. € 1105,-

€ 700,- tot € 1250,-

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

€ 1250,- tot € 2500,Heeft het sieraad een certificaat?

€ 2500,- en meer

Nee

Ja

lager dan € 465,-

€ 465,- tot € 2500,-

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Wat is het?

Voorbeeld

Model:
Crt:
Kwaliteit:

(Classico)
(0,12crt)
(H/Si)

In het boek vindt u alle modellen. Staat het model
er niet tussen? Kies voor het Classico model.
Staat vaak aan de binnenkant van
de ring of in het certificaat

Zoek met bovenstaande gegevens de actuele
w.v. prijs (dagwaarde) op in het boek.
Voorbeeld:
Classico 0.12crt H/Si
Prijs: w.v. € 1105,-

Is de actuele w.v. (dagwaarde)...

€ 2500,- en meer
Heeft het sieraad een certificaat?

Ja

Nee

Ja

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,4 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,4 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde + € 350,- = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde + € 350,- = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bijbetaling klant:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

Bijbetaling klant:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

Bijbetaling klant:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

Bijbetaling klant:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bijbetaling klant:

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Bijbetaling klant:

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Bijbetaling klant:

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Heeft het sieraad een certificaat?

Heeft het sieraad een certificaat?

Heeft het sieraad een certificaat?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,3 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,3 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,75 = Minimale nieuwe aankoop

Dagwaarde x 1,75 = Minimale nieuwe aankoop

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Klant betaalt bij:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

Klant betaalt bij:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

Klant betaalt bij:

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Klant betaalt bij:
Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag
Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.
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Nee

Stuur het sieraad op naar BRILJANT.
BRILJANT zal dan de inruilwaarde bepalen.

Is de actuele w.v. (dagwaarde)...

lager dan € 700,-

Ja

inruil solitair sieraden

Klant betaalt bij:
Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag
Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Bijbetaling klant:

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Extra informatie:

modellen
Classico 720

- Kleurstenen worden niet ingeruild
- Standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5
- Andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag

Volonta 722
322

720

405

951

722

Klant betaalt bij:
Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Eternal 724

Stretto 727

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad in.
Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

327
727

927

Reale 729

922

Is het een groeibriljant en is/zijn
de briljant(en) onbeschadigd?
Nee

Ja
In het boek vindt u het voorbeeld model
Staat vaak aan de binnenkant van
de ring of in het certificaat

Wat is het?

Voorbeeld

Model:
Crt:
Kwaliteit:

(Memoire)
(3 x 0.03crt)
(H/Si)

Ja

Geen mogelijkheid tot inruiling
binnen het groeisysteem
Is het sieraad van 1 van
onderstaande merken?

Nee

Is het sieraad van het
merk BRILJANT?

Diamonde (niet van Siebel)
Eclat, R&C, Desiree,
LeChic, Rensini

Zoek met bovenstaande gegevens de actuele
w.v. prijs (dagwaarde) op in het boek.
Voorbeeld:
Memoire 3 x 0.03crt H/Si
Prijs: w.v. € 845,-

€ 700,- tot € 1250,-

Bevat het sieraad meerdere stenen?

Nee

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

€ 2500,- en meer

Nee

Ja
Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,4 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

lager dan € 465,-

€ 465,- tot € 2500,-

Bevat het sieraad meerdere stenen?

Nee

Wat is het?

Voorbeeld

Model:
Crt:
Kwaliteit:

(Memoire)
(3 x 0,03crt)
(H/Si)

Dagwaarde x 1,4 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Staat vaak aan de binnenkant van
de ring of in het certificaat

Zoek met bovenstaande gegevens de actuele
w.v. prijs (dagwaarde) op in het boek.
Voorbeeld:
Memoire 3 x 0,03crt H/Si
Prijs: w.v. € 845,-

Is de actuele w.v. (dagwaarde)...

€ 2500,- en meer
Bevat het sieraad meerdere stenen?

Ja
Bereken de minimale nieuwe aankoop:

In het boek vindt u een voorbeeld van het model

Nee

Ja
Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde + €350,- = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Bevat het sieraad meerdere stenen?

Nee

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Dagwaarde x 1,5 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Nee

Ja

Bereken de minimale nieuwe aankoop:

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,3 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Extra informatie:

Bevat het sieraad meerdere stenen?

Bevat het sieraad meerdere stenen?

Ja
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€ 1250,- tot € 2500,Bevat het sieraad meerdere stenen?

Ja

Nee

Stuur het sieraad op naar BRILJANT.
BRILJANT zal dan de inruilwaarde bepalen.

Is de actuele w.v. (dagwaarde)...

lager dan € 700,-

Ja

inruil Memoire/Alliance/
Entourage sieraden

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,3 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Nee

Ja

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,75 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

Bereken de inruilwaarde van het sieraad:
Dagwaarde x 0,85 = inruilwaarde

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus inruilwaarde =
het bij te betalen bedrag

Bereken de minimale nieuwe aankoop:
Dagwaarde x 1,75 = Minimale nieuwe aankoop
Zoek met de klant een nieuw sieraad van Briljant uit,
met een prijs van de minimale aankoop of hoger.

modellen

- Kleurstenen worden niet ingeruild
- Standaard ringmaten: 16-16,5-17-17,5-18-18,5
- Andere ringmaten: prijs en levertijd op aanvraag

Memoire

Heeft het sieraad een certificaat?

Nee

Ja

Bijbetaling klant:
W.v. van het nieuwe sieraad minus dagwaarde =
het bij te betalen bedrag

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Klant betaalt het bij te betalen bedrag en levert het
in te leveren sieraad met certificaat in.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Het nieuwe sieraad wordt besteld bij BRILJANT (geef
aan dat het om inruil gaat. Stuur het ingeleverde
sieraad met certificaat naar BRILJANT ter credit.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

Klant ontvangt het nieuwe sieraad
met een nieuw certificaat.

611

611

Entourage

705

715

407

953

DE

Hoe u een diamant kiest

1. KARAAT

.05

.10

.15

Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat.
Eén karaat weegt 0,2 gram en is onderverdeeld in 100 punten.

.20

.25

.50

2. KLEUR

.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

De meeste diamanten zijn kleurloos tot licht geelachtig. De beste kleur is kleurloos.
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E
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G

H

I

J

K

L

M

N-O

P-R

S-Z

EXC.
WHITE +

EXC.
WHITE

RARE
WHITE +

RARE
WHITE

WHITE

SLIGHTLY
TINTED
WHITE +

SLIGHTLY
TINTED
WHITE

TINTED
WHITE +

TINTED
WHITE

TINTED
COLOUR

TINTED
COLOUR

TINTED
COLOUR

TINTED
COLOUR

3. ZUIVERHEID
LC

VVS1

LOUPE
CLEAN

Diamant is een natuurlijk product. Alle natuurlijke diamanten dragen dan ook sporen van
hun groeigeschiedenis.

VVS2

VS1

VERY VERY
SMALL INCLUSIONS

VS2

SI1

VERY SMALL INCLUSIONS

SI2

P1

P2

SMALL INCLUSIONS

P3

PIQUÉ

Van cruciaal belang voor de schoonheid van de diamant is de manier waarop hij geslepen
is. Het ‘maaksel’ van de diamant wordt volgens drie parameters bepaald: proporties,
afwerkingsgraad en symmetrie. Voor elke parameter gelden vier kwaliteitsnormen:
Excellent | Very Good | Good | Fair.

4. MAAKSEL
PROPORTIES

AFWERKING

SYMMETRIE

SLIJPVORM
Gem. diameter = 100 %
% Tafelbreedte
% Kroonhoogte
Kroonhoek
% Rondist
Paviljoenhoek
% Totale diepte

GOED GESLEPEN

Som α & β

BRILJANT

PRINSES

MARKIES

OVAAL

HART

PEER

SMARAGD

KUSSEN

% Paviljoendiepte

% Kollet
% Lengte halve kroon

TE LANG

% Lengte half paviljoen

Excellent | Very Good | Good | Fair

Excellent | Very Good | Good | Fair

www.hrdantwerp.com
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TE KORT

Excellent | Very Good | Good | Fair

