
 
 

Veel Gestelde Vragen: 

 

De veel voorkomende vragen heb ik voor je op een rijtje gezet. Mochten je vraag er niet 

tussen staan, neem dan even contact met me op. 

 

 

Wat betekenen de getallen in de sieraden? 

 

Ik leg het even uit: 

Het gehalte in gouden en zilveren sieraden wordt aangeduid met een getal, zoals voorbeeld 

in een gouden ring 14krt of 585. Dit betekent dat er 14 van de 24 delen puur goud zijn, of dat 

er 585 delen van de 1000 delen puur goud zijn. Hoe hoger het getal, hoe meer puur goud. In 

een zilveren sieraad wordt het aangeduid met 925, wat ook wel 1e gehalte zilver wordt 

genoemd. 

 

 

Waarom is de ene diamant duurder dan de andere? 

 

De 4 C’s bepalen die waarde van diamant; Carat, Colour, Clarity en Cut. Hoe groter de 

diamant, hoe duurder. Maar ook de zuiverheid en kleur spelen daarin een belangrijke rol. 

Hieronder vind je de uitgebreide uitleg: 

– Carat: Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat. 1 karaat is 0.2 gram. (Niet 

te verwarren met het karaat van goud, een karaat diamant is een gewicht (crt), een karaat 

goud is het gehalte (krt).) 

– Colour: De kleur van een diamant wordt bepaald door hem te vergelijken met 

monsterstenen onder een gestandaardiseerd kunstlicht. Dit licht is gelijk aan dat van het 

noordelijk daglicht. 

– Clarity: Een diamant is loepzuiver als hij vrij is van interne fouten. Een expert kijkt naar de 

diamant met een vergrootglas dat 10 x vergroot en onder normaal licht. De andere 

kwaliteiten worden bepaald door de grootte, de positie, de helderheid en het aantal van 

interne oneffenheden. Externe en structuurfouten worden extra vermeld. De laagste 

zuiverheidsgraad ( aangeduid door p voor piqué ) verwijst naar insluitsels die met het blote 

oog waar te nemen zijn. 

– Cut: De meeste mensen denken bij een diamant aan een ronde diamant, het briljant 

slijpsel. Dit slijpsel weerkaatst al het licht dat binnenkomt in de steen en heeft daardoor een 

mooi ‘vuur’. Er zijn echter ook een aantal andere vormen die erg populair zijn en in 

diamanten juwelen gebruikt worden. Denk aan hartvorm, princess slijpsel, ovaal, 

baguette,peer en marquis. 

 

 

Wat is het verschil tussen een goudsmid/edelsmid en een juwelier? 

 

Een edelsmid maakt de sieraden en trouwringen zelf, deze zijn vaak meer bijzonder dan de 

standaard collectie van de juwelier. De edelsmid bezit over vakkennis en bewerkt zelf het 

edelmetaal om er zo een sieraad van te maken. De edelsmid heeft vaak een kleine collectie 

trouwringen en een collectie sieraden. Deze kunnen vaak gebruikt worden als voorbeeld en 

helpen in het ontwerpen van juist dát speciale setje trouwringen of persoonlijke sieraad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Is een edelsmid duurder dan een juwelier? 

 

Nee, sieraden of trouwringen kunnen zo duur worden gemaakt als je zelf wilt. De prijs hangt 

af van het soort materiaal, bijvoorbeeld roségoud of platina. Wanneer je kiest voor meerdere 

grotere diamanten zal de prijs daardoor stijgen. Er is veel mogelijk, wat allemaal van invloed 

kan zijn op de prijs. Je bent welkom om langs te komen, een ontwerp met een passende prijs 

is gratis en verplicht je tot niets. 

 

 

Kan ik mijn eigen ontwerp laten maken? 

 

Natuurlijk. We bespreken je tekening en ik verfijn de tekening wanneer dat nodig is. Ook geef 

ik advies of tips waar nodig.  Zo zorgen we ervoor dat het ontwerp te realiseren is. Je bent 

welkom om langs te komen, een ontwerp met een passende prijs is gratis en verplicht je tot 

niets.  

 

 

Ik wil graag een sieraad laten ontwerpen, maar weet niet wat ik wil. Kan ik daarvoor 

langskomen? 

 

Natuurlijk. We gaan samen om de tafel, waar ik luister naar je wensen en verhaal. Dit ga ik 

vertalen naar een tekening op papier. Of het gaat om het plaatsen van 3 edelstenen die de 

kinderen symboliseren of een sieraad wat ergens bij mag passen;  Alles is mogelijk. Tijdens het 

gesprek laat ik materialen en voorbeelden zien en krijgt het sieraad vorm. Je bent welkom 

om langs te komen, een ontwerp met een passende prijs is gratis en verplicht je tot niets. 

 

 

Ik wil graag as of een vingerafdruk laten verwerken in een sieraad, kan dat? 

 

Jazeker. Ik ga samen met je om de tafel om te ontwerpen. Jouw verhaal zet ik om naar een 

herinneringssieraad dat bij je past. Je kunt er zelfs voor kiezen om handgeschreven tekst van 

de overledene in het sieraad te laten verwerken. As kan verwerkt worden in een bestaand of 

nieuw sieraad. Wanneer je wilt, kan ik foto’s maken van het proces of je kunt er bij aanwezig 

zijn. Zowel digitale afdrukken als in was gemaakte afdrukken kunnen verwerkt worden. 

 

 

Ik wil iets laten graveren, wat zijn de mogelijkheden? 

 

Ik kan nagenoeg alles graveren. Of het nu een ring, een horloge of een naamplaatje is.  Voor 

een vingerafdruk of een handgravure werk ik samen met een handgraveur, die heel 

nauwkeurig werkt. Een handgravure kan in elk gewenst lettertype gegraveerd worden, zelfs 

je eigen handschrift. Machinale gravures verzorg is zelf. Voor in ringen heb ik 3 lettertypes, 

voor op bijvoorbeeld een naamplaatje heb ik 4 lettertypes. Je kunt daar zelf uit kiezen. 

 

 

Kan ik een oude (trouw)ring laten verwerken tot een nieuwe (trouw)ring? 

 

Dat kan. De oude ring kan in zijn geheel gebruikt worden , zodat zelfs de gravure zichtbaar 

blijft. Hij kan ook deels gebruikt of omgesmolten worden en verwerkt worden tot nieuwe ring. 

Er kan een bijpassende ring bij worden gemaakt voor de partner. Hierbij gelden dezelfde 

mogelijkheden als bij het maken van hele nieuwe (trouw)ring. 

 

 



 
 

We hebben een andere smaak / We willen niet hetzelfde setje trouwringen, wat kunnen we 

doen? 

 

Dat is geen probleem. Het gebeurt vaker dan je denkt, dat er voor verschillende ringen wordt 

gekozen. We kunnen denken aan een terugkerende vorm, andere kleur materiaal, breder en 

smaller, om maar even wat te noemen. Het uitgangspunt is om een setje ringen te 

ontwerpen wat binnen jullie wensen past en een mooie eenheid vormt, zonder dat ze exacte 

gelijk hoeven te zijn. Je bent welkom om langs te komen, een ontwerp met een passende 

prijs is gratis en verplicht je tot niets. 

 

 

Wat kost een set trouwringen? 

 

Omdat ik geen standaard collectie trouwringen heb, heb ik daar ook geen kant en klare 

prijzen van. Ik  maak alles naar wens, door met jullie om de tafel te gaan en jullie wensen om 

te zetten naar een setje trouwringen dat bij jullie past en uniek is. Wat meespeelt in de prijs is 

het materiaal, de dikte, de breedte en of er bijvoorbeeld wel of geen edelstenen worden 

gebruikt. Daarbij kijk ik natuurlijk ook naar het budget. Jullie kunnen vrijblijvend een afspraak 

maken voor een ontwerp. Hier maak ik een prijs bij, zodat jullie weten waar je aan toe bent. 

De afspraak en het maken van een prijs kost jullie niets. 

 

 

Hoe lang duurt het voor een sieraad klaar is / trouwringen klaar zijn? 

 

Voor trouwringen werkt het prettig wanneer ik ongeveer 4 tot 6 maanden de tijd heb. Voor 

de meer eenvoudige setjes kan het in een veel korter tijdsbestek gerealiseerd worden, denk 

dan aan minimaal 6 weken. Dat werkt het prettigst. Voor sieraden werk ik graag met een 

tijdsbestek van 4 tot 10 weken, afhankelijk van het ontwerp. Ik spreek altijd graag een datum 

af wanneer het sieraad/trouwringen gereed zijn. En natuurlijk is alles in overleg mogelijk. Denk 

bijvoorbeeld aan een spontaan idee voor een verjaardag of geboorte wat sneller 

gerealiseerd mag worden, dan komen we er ook zeker uit. 

 

 

Repareer je ook sieraden? 

 

Jazeker. Ook voor kapotte sieraden kun je bij mij terecht. Ik maak van te voren een prijs, 

zodat je weet wat het gaat kosten. Ook wordt de gereeddatum meteen afgesproken. Door 

mijn vakkennis weet ik welke mogelijkheden er zijn en waarom je juist wel of niet op een 

bepaalde manier een sieraad repareert. Ik ga met zorg om met je sieraden. 

 

 

Ik wil graag een cadeaubon geven, heb je die ook? 

 

Ja. Ik gebruik zilveren cadeaumunten. Ze zijn er van verschillende bedragen met een stap 

van 5,- . Ze zijn te gebruiken voor het kopen van een nieuw sieraad, het volgen van een 

workshop enz. Leuk om te geven! 

 

 

Mijn vraag staat er niet tussen, wat kan ik doen? 

 

Neem dan even contact met me op d.m.v. het contactformulier of bel me op 06-54 25 89 02 

of 0411-64 42 82  

 
De Schutsboom 9, 5268 EP Helvoirt www.edelsmederijpuurenpracht.nl monique@puurenpracht.nl 


