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Sinds 1933 is ons familiebedrijf gespecialiseerd in het 
projectmatig vervaardigen en produceren van sieraden en zilveren 

gebruiksvoorwerpen. 

Met velen jaren kennis en interesse in antieke juwelen en 
kunstvoorwerpen was het ons bekend dat rouwsieraden tot ver 

in de 19e eeuw ingebed waren in het rouwproces. Echter, in onze 
hedendaagse cultuur was het begrip rouwsieraad verdwenen. Het 
heeft ons doen besluiten om, inmiddels ruim 25 jaar geleden, het 

rouwsieraad opnieuw uit te vinden en vorm te geven. 

Het gedenksieraad is inmiddels niet meer weg te denken en geeft 
voor velen een passende invulling aan het rouwproces en de rituelen 

omtrent de dood.

Naast gedenksieraden heeft Tjalling Wolthuis in de loop van de jaren 
diverse kunstprojecten geïnitieerd. Ter inspiratie zijn enkele van deze 

objecten afgebeeld in deze brochure.

TJALLING WOLTHUIS
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De start van het familiebedrijf, de eerste winkel van Tjalling Wolthuis
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327 Mini hart in gematteerd goud
329 Mini hart in gematteerd zilver

326 Mini hart in goud
328 Mini hart in zilver

363 Mini hart gestileerd in goud
364 Mini hart gestileerd in zilver

300 Hartje in goud
301 Hartje in zilver

310 Hart met glansrand in goud
311 Hart met glasrand in zilver

312 Mini hart met glansrand in goud
313 Mini hart met glasrand in zilver

200 Hart groot in goud (excl. collier)
201 Hart groot in zilver (excl. collier)

306 Hartje in goud met saffier
307 Hartje in zilver met saffier

302 Hartje in goud met robijn
303 Hartje in zilver met robijn

Assieraden Harten
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375 Hartje met slot en sleutel in goud
376 Hartje met slot en sleutel in zilver

377 Geloof, hoop en liefde in goud
378 Geloof, hoop en liefde in zilver

717 Gouden hart, vlak
716 Zilveren hart, vlak

340 Hartje in goud incl. briljant 0.04 ct
341 Hartje in witgoud incl. briljant 0.04 ct

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden Harten
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322 Buis vierkant in goud
323 Buis vierkant in zilver

330 Ronde mini-buis in goud
332 Ronde mini-buis in zilver

233 Eclips glans/mat in zilver
234 Eclips organisch motief in zilver

374 Vierkante mini-buis in goud
373 Vierkante mini-buis in zilver

320 Buis rond in goud
321 Buis rond in zilver

318 Buis rond met sluitdop in goud
319 Buis rond met sluitdop in zilver

Assieraden Buizen
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365 Mini kruis in goud
366 Mini kruis in zilver

379 Kruisje afgevlakt in goud
380 Kruisje afgevlakt in zilver

222 Kruisje in goud
223 Kruisje in zilver

206 Kruis groot in goud (excl. collier)
207 Kruis groot in zilver (excl. collier)

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden Kruizen
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102 Kraagdesign in goud
103 Kraagdesign in zilver

108 Kraagdesign in goud met jade
109 Kraagdesign in zilver met jade

110 Kraagdesign in goud, lapis lazuli
111 Kraagdesign in zilver, lapis lazuli

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden Harm Bron Design



9

Goud en zilversmid aan het werk in ons atelier

AMBACHT & KWALITEIT

In ons atelier in Schoonhoven werken goud- en zilversmeden aan de door ons 
ontworpen producten. Creativiteit, vernieuwing en kwaliteit zijn de kernwaarden 

waar onze gedenksieraden om bekend staan. 

Wij presenteren jaarlijks met veel zorg een uitgebalanceerde collectie en hebben 
tevens oog voor specifieke wensen van nabestaanden. 
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excl. collier

229 Rond-bol roos in goud
230 Rond-bol roos in zilver

718 Rond-bol vlak in goud
719 Rond-bol vlak in zilver

225 Rond-bol ster, glans/mat goud
224 Rond-bol ster, glans/mat zilver

325 Bal in goud
324 Bal in zilver

219 Yin Yang in goud
218 Yin Yang in zilver

367 Yin Yang mini in goud
368 Yin Yang mini in zilver

203 Rond-bol groot in goud
204 Rond-bol groot in zilver

220 Rond-bol klein in goud
221 Rond-bol klein in zilver

369 Rond-bol mini in goud
370 Rond-bol mini in zilver

Assieraden Rond/Bol & Bal
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346 Ster in goud incl. briljant 0.05 ct
347 Ster in witgoud incl. briljant 0.05 ct

349 Ster mini in goud
348 Ster mini in zilver

344 Ster in goud incl. briljant 0.13 ct
345 Ster in witgoud incl. briljant 0.13 ct

343 Ster in goud
342 Ster in zilver

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden Sterren
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297 Vlinder opgengewerkt in goud  299 Vlinder in goud  334 Bloemknop in goud  336 Schelp in goud
  739 Vlinder in goud inclusief vingerafdruk 

299

297

739

336

334

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalte

As & Vingerafdruk Sieraden
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296 Vlinder opgengewerkt in zilver  298 Vlinder in zilver  335 Bloemknop in zilver  338 Schelp in zilver
       738 Vlinder in zilver inclusief vingerafdruk

338

335

298

296

738

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalte

As & Vingerafdruk Sieraden
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ONZE SIERADEN ZIJN 
EEN TASTBARE HERINNERING VOOR 

NABESTAANDEN EN DRAGEN BIJ AAN HET 
ROUWPROCES

Hemelsblauwe glazen stolp-urn in samenwerking met Maria van Kesteren (1996) 
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819 Ring in zilver met Princesse geslepen 
sky-blue topaas

819 Ring in zilver met Princesse geslepen 
peridot

819 Ring in zilver met Princesse geslepen 
citrien gold

822 Ring in goud met Princesse 
geslepen diamant 0.04 ct

823 Fantasie slagring in goud met briljant 
0.03 ct

824 Fantasie krulring in goud met briljant 
0.03 ct

821 Ring met buis in zilver 820 Ring levensloop in zilver

Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalte

Assieraden Modern
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812 Hanger in zilver met aquamarijn en guave kwarts 

815 Armband in zilver met briljant geslepen sky-blue 
topaas, as of haarlok zichtbaar

553 Ring in zilver met aquamarijn en guave kwarts

813 Hanger in zilver met maansteen en amazoniet

817 Armband in zilver met briljant geslepen sky-blue 
topaas met vingerafdruk

554 Ring in zilver met maansteen en amazoniet

ook verkrijgbaar met citrien gold of lavendel kwarts ook verkrijgbaar met citrien gold of lavendel kwarts

Zilver 1e gehalteHangers inclusief collier

As & Vingerafdruk Sieraden Modern
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814 Ring in zilver met briljant geslepen sky-blue topaas 
as of haarlok zichtbaar

814 Ring in zilver met briljant geslepen lavendel kwarts
as of haarlok zichtbaar

814  Ring in zilver met briljant geslepen citrien gold
as of haarlok zichtbaar

816 Ring in zilver met briljant geslepen sky-blue topaas  
met vingerafdruk

816 Ring in zilver met briljant geslepen lavendel kwarts
met vingerafdruk

816 Ring in zilver met briljant geslepen citrien gold
met vingerafdruk

Zilver 1e gehalte

As & Vingerafdruk Sieraden Modern
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570 Ring hartvorm in zilver met as 
zichtbaar onder bergkristal

573 Ring kussenvorm met venster in zilver 
met as zichtbaar onder bergkristal

545 Ring in zilver, koord

634 Ring witgoud met zwart-briljant 
0.07 ct

571 Ring rond in zilver met as zichtbaar 
onder bergkristal

543 Ring in zilver, glad

546 Ring in zilver, roos

633 Ring witgoud met briljant 0.07 ct

572 Ring kussenvorm in zilver met as 
zichtbaar onder bergkristal

544 Ring in zilver, plooi

542 Ring in zilver, golf-bol

632 Ring goud met briljant 0.07 ct

Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteRingen mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden Ringen
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600 Ring in goud
599 Ring in witgoud

529 Ring in goud, golf-vlak
528 Ring in zilver, golf-vlak

603/604 Ring goud incl. briljant 
0.03/0.05 ct
646/647 Ring witgoud incl. briljant 
0.03/0.05 ct

521 Ring in goud, recht
520 Ring in zilver, recht

530 Ring goud golf incl. briljant 0.12 ct
531 Ring witgoud golf incl. briljant 0.12 ct

622/621/620 Ring goud incl. briljant 
0.10/0.15/0.25 ct
628/627/626 Ring witgoud incl. briljant 
0.10/0.15/0.25 ct

625/624/623 Ring goud incl. briljant 
0.10/0.15/0.25 ct
631/630/629 Ring witgoud incl. briljant 
0.10/0.15/0.25 ct

522 Ring in goud incl. briljant 0.20 ct
523 Ring in witgoud incl. briljant 0.20 ct

601/602 Ring goud incl. briljant 
0.03/0.05 ct
644/645 Ring witgoud incl. briljant 
0.03/0.05 ct

Assieraden Ringen
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3011

3010

3000

3009

3008

3007

3006

755

753

3003

3004
3001 3002

3005

3014

754

3012

3012

3013

752

3000 Zilveren armband 3001 Zilveren kraal, glad 3002 Zilveren kraal, krul 3003 Zilveren kraal, roos 3004 Zilveren kraal, streng 
3005 Zilveren kraal, hart 3006 Zilveren bedel, roos 3007 Zilveren bedel, krul 3008 Zilveren bedel, ster 3009 Zilveren bedel, kruis 

3010 Zilveren bedel, hart 3011 Zilveren bedel, Yin-Yang 3012 Zilveren bedel, Zeeuwse knoop 3013 Zilveren bedel, hart met glansrand 
3014 Zilveren kraal, wave (3001-3014 met verzegeld as-compartiment) 

752 Zilveren kraal, ton 753 Zilveren kraal, hart 754 Zilveren kraal, kruis 755 Zilveren kraal, rond 
(752-755 inclusief vingerafdruk - geen as compartiment)

Zilver 1e gehalteBedel mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Bedels & Kralen - As & Vingerafdruk
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750 Schakelarmband zilver met zilveren bedel, rond 
(inclusief vingerafdruk)

751 Schakelarmband zilver met zilveren bedel, hart
(inclusief vingerafdruk)

 Houten urn voor het Egypte project in samenwerking met Maria van Kesteren (2004)

Vingerafdruk Armbanden
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818 Ring gestileerde bloem in zilver 807 Ring gestileerde roos in zilver
(as of haarlok zichtbaar)

552 Ring bloem/roos in goud
551 Ring bloem/roos in zilver

805 Gestileerde vlinder in zilver  806 Gestileerde roos in zilver  804 Gestileerd blad in zilver     
 As of haarlok zichtbaar

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalte

As & Haarlok Sieraden
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2016 Hanger hart in goud
(as of haarlok zichtbaar)

803 Klavertje vier in goud 
(as of haarlok zichtbaar)

2010 Hanger goud met glazen buisje
(as of haarlok zichtbaar)

2017 Hanger hart in zilver
(as of haarlok zichtbaar)

802 Klavertje vier in zilver 
(as of haarlok zichtbaar)

2011 Hanger zilver met glazen buisje
(as of haarlok zichtbaar)

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

As & Haarlok Sieraden
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Urn gedecoreerd met zilveren lotusbloem en bergkristal in samenwerking met Harm Bron (2004)

OOG VOOR DETAIL

Gedenksieraden staat voor vakmanschap, kwaliteit en klantgerichtheid. Om 
deze kwaliteit ten alle tijd te kunnen waarborgen wordt het volledige proces van 
het ontwerpen, produceren en de levering van uw sieraad door ons persoonlijk 

verzorgd. 

Al onze sieraden zijn 1e gehalte zilver, 14 karaat (wit)goud, voorzien van de 
erkende Nederlandse keurmerken en direct leverbaar. De sieraden worden 

geleverd met een certificaat van echtheid. 
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811 Moeder-kind in goud

809 Amfoor in goud

801 Infinity teken in goud

810 Moeder-kind in zilver

808 Amfoor in zilver

800 Infinity teken in zilver

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Assieraden
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703 Plaatmedallion hart in goud
702 Plaatmedallion hart in zilver 

707 Plaatmedallion ton in goud
706 Plaatmedallion ton in zilver

735 Hart-touch in goud 
734 Hart-touch in zilver 

705 Plaatmedallion rechthoek in goud
704 Plaatmedallion rechthoek in zilver 

741 Hart met vlakke rand in goud
740 Hart met vlakke rand in zilver

709 Plaatmedallion achthoek in goud
708 Plaatmedallion achthoek in zilver

711 Plaatmedallion rond in goud
710 Plaatmedallion rond in zilver

733 Rond-touch in goud
732 Rond-touch in zilver

745 Rond met vlakke rand in goud
744 Rond met vlakke rand in zilver

incl. vingerafdruk

incl. vingerafdruk incl. vingerafdruk

incl. vingerafdruk

Hangers inclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteSieraden bevatten geen as-compartiment

Vingerafdruksieraden & Plaatmedaillons
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Serie 702 t/m 713 is geschikt voor vinger-, hand-, voetafdruk alsmede een afdruk van eigen handschrift. 
Tevens is het ook mogelijk een foto-afdruk in 2.5D reliëftechiek op het sieraad af te beelden.

737 Ster-touch in goud
736 Ster-touch in zilver

761 Damesring golf in goud
760 Damesring golf in zilver

713 Plaatmedallion druppel in goud
712 Plaatmedallion druppel in zilver

763 Damesring slag in goud
762 Damesring slag in zilver

incl. vingerafdruk

incl. vingerafdruk incl. vingerafdruk

Vingerafdruksieraden & Plaatmedaillons
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411 Horlogeclip in goud met asruimte, clip leverbaar op 18 en 20 mm breed
410 Horlogeclip in zilver met asruimte, clip leverbaar op 18 en 20 mm breed

405 As armband wave in zilver, met zwarte 
kalfsleren band

406 As armband wave in zilver, met bruine 
kalfsleren band

412 As armband geometrisch in zilver, met 
zwarte kalfsleren band

413 As armband geometrisch in zilver, met 
bruine kalfsleren band

409 Plaatarmband zilver met
 lederen band in zwart

769 Armband zilveren plaat inclusief 
vingerafdruk, met zwarte kalfsleren band

770 Armband zilveren plaat inclusief 
vingerafdruk, met bruine kalfsleren band

400 Plaatarmband zilver

Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteRingen en armbanden mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Heren Collectie As & Vingerafdruk Sieraden
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539 Wave ring in zilver 541 Achthoek ring in zilver 766 Achthoek ring in zilver inclusief 
vingerafdruk 

765 Ring recht in goud incl. vingerafdruk
764 Ring recht in zilver incl. vingerafdruk

536 Ring bol in goud
535/537 Ring bol in zilver/witgoud

533 Ring vlak in goud 
532/534 Ring vlak in zilver/witgoud

555 Geometrisch motief ring in zilver

767 Ring in zilver inclusief vingerafdruk 825 Manchetknopen in zilver,  as of haarlok zichtbaar
826 Manchetknopen in zilver,  inclusief vingerafdruk

Heren Collectie As & Vingerafdruk Sieraden
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2002 Kristallen object met houten binnenzijde zilverkleur, as-compartiment
 

Kristallen Urn
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206 Kruis groot in goud (excl. collier)
207 Kruis groot in zilver (excl. collier)

209 Glazen stolpje op houten voet tbv artikelen 
200-201-203-204-206-207

203 Rond-bol groot in goud (excl. collier)
204 Rond-bol groot in zilver (excl. collier)

200 Hart groot in goud (excl. collier)
201 Hart groot in zilver (excl. collier)

Hangers exclusief collier Goudgehalte 14 kt - Zilver 1e gehalteHangers mogelijk leverbaar met vingerafdruk

Glazen Stolp voor Assieraad
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Ambachtelijk Nederlands Fabrikaat



Prijslijst Tjalling Wolthuis Gedenksieraden 2021
Art. code Omschrijving Advies

verkoop

1001 Verrekening excl. gouden collier 45 cm 130,00€        

1002 Verrekening levering excl. gouden collier 42cm 116,00€        

1003 Meerprijs levering 45cm ipv 42cm collier (goud) 25,00€          

1004 Meerprijs levering 50cm ipv 42cm collier (goud) 75,00€          

1005 Meerprijs levering 60cm ipv 42cm collier (goud) 150,00€        

1006 Meerprijs levering 50cm ipv 45cm collier (goud) 60,00€          

1007 Meerprijs levering 60cm ipv 45cm collier (goud) 135,00€        

1008 Rubber collier (stalen kern) of stalen collier 42cm 85,00€          

1009 Rubber collier (stalen kern) of stalen collier 45cm 88,00€          

1010 Rubber collier (stalen kern) of stalen collier 50cm 99,00€          

102 + Hanger met kraag in goud incl. 45 cm collier 949,00€        

103 + Hanger met kraag in zilver incl. 45 cm collier 179,00€        

108 + Hanger met jade en kraag in goud incl. 45 cm collier 949,00€        

109 + Hanger met jade en kraag in zilver incl. 45 cm collier 214,00€        

110 + Hanger met lapis lazuli en kraag in goud incl. 45 cm collier 949,00€        

111 + Hanger met lapis lazuli en kraag in zilver incl. 45 cm collier 214,00€        

200 + Gouden hart groot model 1.319,00€     

201 + Zilveren hart groot model 119,00€        

203 + Gouden rond/ bol groot model 969,00€        

204 + Zilveren rond/ bol groot model 119,00€        

206 + Gouden kruis groot model 929,00€        

207 + Zilveren kruis groot model 119,00€        

209 Glazen stolpje op houten voet 50,00€          

212 Zilveren hangeroog t.b.v. stolpje/ kleine medaillons 25,00€          

213 Gouden hangeroog t.b.v. stolpje/ kleine medaillons 75,00€          

214 Veiligheidsketting in zilver 50,00€          

215 Veiligheidsketting in goud 115,00€        

218 + Zilveren yin- yang, incl. 45 cm collier 108,00€        

219 + Gouden yin- yang, incl. 45 cm collier 589,00€        

220 + Gouden rond/ bol/ klein, incl. 45 cm collier 598,00€        

221 + Zilveren rond/ bol/ klein, incl. 45 cm collier 104,00€        

222 + Gouden kruis/ klein, incl. 45 cm collier 598,00€        

223 + Zilveren kuis/ klein, incl. 45 cm collier 108,00€        

224 + Zilveren rond/ bol/ ster, incl. 45 cm collier 108,00€        

225 + Gouden rond/ bol/ ster, incl. 45 cm collier 629,00€        

229 + Rond bol roos in goud incl. 45 cm collier 629,00€        

230 + Rond bol roos in zilver incl. 45 cm collier 127,00€        

233 Eclips glans mat in zilver, incl. 45 cm collier 145,00€        

234 Eclips organisch motief in zilver incl. 45 cm collier 152,00€        

296 Vlinder opengewerkt in zilver incl. 45 cm collier 135,00€        

297 Vlinder opengewerkt in goud incl. 45 cm collier 759,00€        

298 Zilveren vlinder, incl. 45 cm collier 142,00€        

299 Gouden vlinder, incl. 45 cm collier 1.099,00€     

300 + Hartje neutraal in goud, incl. 45 cm collier 619,00€        

301 + Hartje neutraal in zilver, incl. 45 cm collier 104,00€        

Tjalling Wolthuis B.V. 1



302 + Hartje met robijn in goud, incl. 45 cm collier 679,00€        

303 + Hartje met robijn in zilver, incl. 45 cm collier 172,00€        

306 + Hartje met saffier in goud, incl. 45 cm collier 679,00€        

307 + Hartje met saffier in zilver, incl. 45 cm collier 172,00€        

310 + Hartje met glansrand in goud incl. 45 cm collier 635,00€        

311 + Hartje met glansrand in zilver incl. 45 cm collier 112,00€        

312 + Mini hartje met glansrand in goud incl. 42 cm collier 439,00€        

313 + Mini hartje met glansrand in zilver incl. 42 cm collier 104,00€        

318 Buis rond met sluitdop in goud incl. 45 cm collier 829,00€        

319 Buis rond met sluitdop in zilver incl. 45 cm collier 127,00€        

320 Buis/ rond in goud, incl. 45 cm collier 779,00€        

321 Buis/ rond in zilver, incl. 45 cm collier 107,00€        

322 + Buis/ vierkant in goud, incl. 45 cm collier 759,00€        

323 + Buis/ vierkant in zilver, incl. 45 cm collier 107,00€        

324 Zilveren bal, incl. 45 cm collier 125,00€        

325 Gouden bal, incl.45 cm collier 789,00€        

326 + Hartje mini/ glans/ goud, incl. 42cm collier 419,00€        

327 Hartje mini/ mat. Goud, incl. 42cm collier 429,00€        

328 + Hartje mini/ glans/ zilver, incl. 42cm collier 86,00€          

329 Hartje mini/ mat/ zilver, incl. 42cm collier 94,00€          

330 Buis mini/ glans/ goud, incl. 42cm collier 510,00€        

332 Buis mini/ glans/ zilver, incl. 42cm collier 86,00€          

334 Bloemknop, glans/mat, goud, incl. 42cm collier 449,00€        

335 Bloemknop, glans/ mat, zilver, incl. 42cm collier 94,00€          

336 Schelp/ glans/ goud, incl. 42cm collier 459,00€        

338 Schelp/ glans/ zilver, incl. 42cm collier 89,00€          

340 Hart in goud met briljant 0.04crt, incl. 45 cm collier 998,00€        

341 Hart in witgoud met briljant 0.04crt, incl. 45 cm collier 1.129,00€     

342 Zilveren ster, incl. 45 cm collier 189,00€        

343 Gouden ster, incl. 45 cm collier 989,00€        

344 Gouden ster met briljant 0.13crt, incl. 45 cm collier 1.489,00€     

345 Witgouden ster met briljant 0.13crt, incl. 45 cm collier 1.789,00€     

346 Gouden ster met briljant 0.05crt, incl. 45 cm collier 1.169,00€     

347 Witgouden ster met briljant 0.05crt, incl. 45 cm collier 1.395,00€     

348 Ster- mini, zilver, incl. 42 cm collier 134,00€        

349 Ster- mini, goud, incl. 42 cm collier 659,00€        

363 Hartje mini goud, incl. 42 cm collier 449,00€        

364 Hartje mini zilver, incl. 42 cm collier 92,00€          

365 Kruisje mini goud, incl. 42 cm collier 499,00€        

366 Kruisje mini zilver, incl. 42 cm collier 95,00€          

367 + Yin- Yang mini goud, incl. 42 cm collier 499,00€        

368 + Yin- Yang mini zilver, incl. 42 cm collier 94,00€          

369 + Rondbol mini in goud, incl. 42 cm collier 449,00€        

370 + Rondbol mini in zilver, incl. 42 cm collier 82,00€          

373 Vierkante mini buis in zilver, incl. 42 collier 89,00€          

374 Vierkante mini buis in goud, incl. 42 cm collier 529,00€        

375 + Hartje met slot en sleutel in goud, incl. 45 cm collier 799,00€        

376 + Hartje met slot en sleutel in zilver, incl. 45 cm collier 157,00€        

377 + Geloof hoop en liefde in goud, incl. 42 cm collier 599,00€        
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378 + Geloof hoop en liefde in zilver, incl. 42 cm collier 127,00€        

379 Kruisje afgevlakt in goud incl. 45 cm collier 549,00€        

380 Kruisje afgevlakt in zilver incl. 45 cm collier 112,00€        

400 + Zilveren armband met asruimte 512,00€        

405 Armband kalfsleder/ zwart/ zilver/ wave 485,00€        

406 Armband  kalfsleder/bruin/zilver/ wave 485,00€        

409 Armband  leder/zilver/ glad 405,00€        

410 Horloge clip zilver 95,00€          

411 Horloge clip goud 619,00€        

412 Armband, kalfsleder zwart/ zilver/ geometrisch motief 485,00€        

413 Armband, kalfsleder bruin/ zilver/ geometrisch motief 485,00€        

520 + Zilveren damesring(recht) 269,00€        

521 + Gouden damesring(recht) 889,00€        

522 Gouden damesring(recht) met briljant 0.20crt 1.545,00€     

523 Witgouden damesring(recht) met briljant 0.20crt 1.649,00€     

528 + Zilveren damesring(golf) 265,00€        

529 + Gouden damesring(golf) 749,00€        

530 Gouden damesring(golf), met briljant 0.12crt 1.169,00€     

531 Witgouden damesring(golf), met briljant 0.12crt 1.229,00€     

532 + Herenring zilver, bovenzijde recht 305,00€        

533 + Herenring goud, bovenzijde recht 1.275,00€     

534 + Herenring witgoud, bovenzijde recht 1.479,00€     

535 + Herenring zilver, bovenzijde bol 305,00€        

536 + Herenring goud, bovenzijde bol 1.275,00€     

537 + Herenring witgoud, bovenzijde bol 1.479,00€     

539 Herenring zilver/ wave 339,00€        

541 + Herenring zilver, achtkant 309,00€        

542 Damesring zilver/ golf 279,00€        

543 Damesring zilver/ glad 279,00€        

544 Damesring zilver/ plooi 279,00€        

545 Damesring zilver/ koord 279,00€        

546 Damesring zilver/ roos 305,00€        

551 Ring in zilver, bloem/ roos 182,00€        

552 Ring in goud, bloem/ roos 549,00€        

553 Ring in zilver met aquamarijn (licht blauw) en kwarts (zacht roze) 275,00€        

554 Ring in zilver met maansteen (grijs) en amazoniet (azuurblauw) 275,00€        

555 Herenring zilver, geometrisch motief 339,00€        

570 Ring in zilver, hartvorm, bergkristal 330,00€        

571 Ring in zilver, rond, bergkristal 305,00€        

572 Ring in zilver, kussenvorm, bergkristal 305,00€        

573 Ring in zilver, kussenvorm met venster, bergkristal 330,00€        

599 Damesring in witgoud 669,00€        

600 Damesring, 14crt goud 539,00€        

601 + Damesring, 14crt goud met briljant 0.03crt. 759,00€        

602 + Damesring, 14crt goud met briljant 0.05crt. 815,00€        

603 + Damesring, 14crt goud met briljant 0.03crt. 759,00€        

604 + Damesring, 14crt goud met briljant 0.05crt. 815,00€        

618 Toeslag levering herenring goud, vanaf maat 21 105,00€        

619 Z Toeslag levering damesring zilver, vanaf maat 20 35,00€          
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619 G Toeslag levering damesring goud, vanaf maat 20 75,00€          

620 Gouden solitair damesring met briljant 0.25crt 1.699,00€     

621 Gouden solitair damesring met briljant 0.15crt 969,00€        

622 Gouden Solitair damesring met briljant 0.10crt 869,00€        

623 Gouden solitair damesring, gesloten zetting, met briljant 0.25crt 1.719,00€     

624 Gouden solitair damesring, gesloten zetting, met briljant 0.15crt 995,00€        

625 Gouden solitair damesring, gesloten zetting, met briljant 0.10crt 869,00€        

626 Witouden solitair damesring, met briljant 0.25crt 1.799,00€     

627 Witgouden solitair damesring, met briljant 0.15crt 1.089,00€     

628 Witgouden solitair damesring, met briljant 0.10crt 989,00€        

629 Witgouden solitair damesring, gesloten zetting, met briljant 0.25crt 1.799,00€     

630 Witgouden solitair damesring, gesloten kast, met briljant 0.15crt 1.165,00€     

631 Witgouden solitair damesring, gesloten kast, met briljant 0.10crt 1.049,00€     

632 Damesring, goud met briljant 0.07 crt. 1.069,00€     

633 Damesring, witgoud met briljant 0.07 crt. 1.199,00€     

634 Damesring, witgoud met briljant/ zwart 0.07 crt. 1.069,00€     

644 + Damesring in witgoud met briljant 0.03 crt. 889,00€        

645 + Damesring in witgoud met briljant 0.05 crt. 969,00€        

646 + Damesring in witgoud met briljant 0.03 crt. 889,00€        

647 + Damesring in witgoud met briljant 0.05 crt. 969,00€        

702 + Zilveren plaatmedaillon, hart, incl. 45 cm collier 102,00€        

703 + Gouden plaatmedaillon, hart, incl. 45 cm collier 759,00€        

704 + Zilveren plaatmedaillon, rechthoek, incl. 45 cm collier 102,00€        

705 + Gouden plaatmedaillon, rechthoek, incl.  45 cm collier 939,00€        

706 + Zilveren plaatmedaillon, tonvorm, incl. 45 cm collier 102,00€        

707 + Gouden plaatmedaillon, tonvorm, incl.45 cm collier 839,00€        

708 + Zilveren plaatmedaillon,achthoek, incl. 45 cm collier 102,00€        

709 + Gouden plaatmedaillon, achthoek, incl. 45 cm collier 839,00€        

710 + Zilveren plaatmedaillon, rond, incl. 45 cm collier 102,00€        

711 + Gouden plaatmedaillon, rond, incl.45 cm collier 759,00€        

712 + Zilveren plaatmedaillon, druppel, incl. 45 cm collier 102,00€        

713 + Gouden plaatmedaillon, druppel, incl. 45 cm collier 849,00€        

716 + Zilveren hart t.b.v. vingerafdruk incl. asruimte en 45 cm collier 102,00€        

717 + Gouden hart t.b.v. vingerafdruk incl. asruimte en 45 cm collier 739,00€        

718 + Gouden rondbol t.b.v. vingerafdruk incl. asruimte en 45 cm collier 739,00€        

719 + Zilveren rondbol t.b.v. vingerafdruk incl. asruimte en 45 cm collier 109,00€        

732 Rond-touch in zilver incl. 42 cm collier en vingerafdruk 212,00€        

733 Rond-touch in goud incl. 42 cm collier en vingerafdruk 659,00€        

734 Hart-touch in zilver incl. 42 cm collier en vingerafdruk 212,00€        

735 Hart-touch in goud incl. 42 cm collier en vingerafdruk 659,00€        

736 Ster-touch in zilver incl. 42 cm collier en vingerafdruk 212,00€        

737 Ster-touch in goud incl. 42 cm collier en vingerafdruk 669,00€        

738 Vlinder in zilver incl. 45 cm collier en vingerafdruk 242,00€        

739 Vlinder in goud incl. 45 cm collier incl. vingerafdruk 649,00€        

740 Hart met vlakke rand in zilver incl. 45 cm collier en vingerafdruk 212,00€        

741 Hart met vlakke rand in goud incl. 45 cm collier en vingerafdruk 649,00€        

744 Rond met vlakke rand in zilver incl. 45 cm collier en vingerafdruk 212,00€        

ARTIKELCODES 702 T/M 719 ZIJN EXCLUSIEF VINGERAFDRUK (910V), FOTO-AFDRUK (910F) EN 
HANDSCHRIFT LASERGRAVURE (910H).
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745 Rond met vlakke rand in goud incl. 45 cm collier en vingerafdruk 649,00€        

750 Schakelarmband zilver met zilveren bedel-rond incl. vingerafdruk 398,00€        

751 Schakelarmband zilver met zilveren bedel-hart incl. vingerafdruk 398,00€        

752 Zilveren kraal, tonvorm incl. vingerafdruk 202,00€        

753 Zilveren kraal, hart incl. vingerafdruk 202,00€        

754 Zilveren kraal, kruis incl. vingerafdruk 202,00€        

755 Zilveren kraal, rond incl. vingerafdruk 202,00€        

760 Damesring golf in zilver incl. vingerafdruk 282,00€        

761 Damesring golf in goud incl. vingerafdruk 729,00€        

762 Damesring slag in zilver incl. vingerafdruk 272,00€        
763 Damesring slag in goud incl. vingerafdruk 675,00€        

764 Herenring recht in zilver incl. vingerafdruk 292,00€        

765 Herenring recht in goud incl. vingerafdruk 1.059,00€     

766 Herenring achtkant in zilver incl. vingerafdruk 335,00€        

767 Herenring in zilver incl. vingerafdruk 335,00€        

769 Herenarmband kalfsleder/zwart met zilveren plaat incl. vingerafdruk 509,00€        

770 Herenarmband kalfsleder/bruin met zilveren plaat incl. vingerafdruk 509,00€        

800 Infinity teken in zilver incl. collier en asverwerking 192,00€        

801 Infinity teken in goud incl. collier en asverwerking 769,00€        

802 + Klavertje vier in zilver, t.b.v. as of haarlok zichtbaar, incl. collier 172,00€        

803 + Klavertje vier in goud, t.b.v. as of haarlok zichtbaar, incl. collier 675,00€        

804 + Gestileerd blad in zilver, t.b.v. as of haarlok zichtbaar, incl. collier 142,00€        

805 + Gestileerde vlinder in zilver, t.b.v. as of haarlok zichtbaar, incl. collier 152,00€        

806 + Gestileerde roos in zilver, t.b.v. as of haarlok zichtbaar, incl. collier 152,00€        

807 Ring gestileerde roos in zilver t.b.v. as of haarlok zichtbaar 192,00€        

808 + Amfoor in zilver inclusief collier 132,00€        

809 + Amfoor in goud inclusief collier 779,00€        

810 + Moeder/kind in zilver inclusief collier 122,00€        

811 + Moeder/kind in goud inclusief collier 639,00€        

812 Hanger in zilver met aquamarijn en kwarts incl. collier en asverwerking 242,00€        

813 Hanger in zilver met maansteen en amazoniet incl. collier en asverwerking 242,00€        

814 Ring in zilver met briljant geslepen kleursteen t.b.v. as of haarlok zichtbaar 292,00€        

815 Armband in zilver met briljant geslepen kleursteen t.b.v. as of haarlok zichtbaar 359,00€        

816 Ring in zilver met briljant geslepen kleursteen incl. vingerafdruk 352,00€        

817 Armband in zilver met briljant geslepen kleursteen incl. vingerafdruk 409,00€        

818 Ring in zilver gestileerde bloem 239,00€        

819 Ring in zilver met Princesse geslepen kleursteen 274,00€        

820 Ring in zilver levensloop 254,00€        

821 Ring in zilver met buis 204,00€        

822 Ring in goud met Princesse geslepen diamant 0.04 crt. 679,00€        

823 Ring in goud fantasie slagring met briljant 0.03 crt. 679,00€        

824 Ring in goud fantasie krul met briljant 0.03 crt. 759,00€        

825 Manchetknopen in zilver t.b.v. as of haarlok zichtbaar 299,00€        

826 Manchetknopen in zilver incl. vingerafdruk 409,00€        

900 GB Handgravure, basistarief 12,10€          

901 Handgravure, per letterteken 4,84€            

902 Verzendkosten 0 t/m 1 kilo n.v.t.
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903 Verzendkosten 1 t/m 5 kilo n.v.t.

904 Goud toeslag n.v.t.

904 W Witgoud toeslag n.v.t.

905 Zilvertoeslag n.v.t.

906 Zilvertoeslag, miniurnen/ grote producten n.v.t.

907 Lijmstof 10 ml. t.b.v. medaillons n.v.t.

910 F Foto afdruk 2.5D 120,00€        

910 H Handschrift lasergravure 120,00€        

910 V Vingerafdruk 95,00€          

912 Afvullen en verlijmen n.v.t.

913 Afvullen en solderen, zilver n.v.t.

914 Afvullen en solderen, goud n.v.t.

915 Machinale gravure n.v.t.

2002 Kristallen object met houten binnenzijde zilverkleur 389,00€        

2010 Gouden haarlokhanger met buis, incl. 45 cm collier 749,00€        

2011 Zilveren haarlokhanger met buis, incl. 45 cm collier 172,00€        

2016 + Gouden haarlokhanger hart, incl. 45 cm collier 779,00€        

2017 + Zilveren haarlokhanger hart, incl. 45 cm collier 192,00€        

3000 Zilveren armband met zilveren sluiting t.b.v. bedels 62,00€          

3001 + Zilveren kraal (verzegelde asruimte)/ glad 102,00€        

3002 Zilveren kraal (verzegelde asruimte)/ krul 102,00€        

3003 Zilveren kraal (verzegelde asruimte)/ roos 102,00€        

3004 Zilveren kraal (verzegelde asruimte)/ streng 102,00€        

3005 Zilveren kraal (verzegelde asruimte)/ hart 102,00€        

3006 Zilveren bedel (verzegelde asruimte)/ roos 102,00€        

3007 Zilveren bedel (verzegelde asruimte)/ krul 102,00€        

3008 Zilveren bedel (verzegelde asruimte)/ ster 97,00€          

3009 Zilveren bedel (verzegelde asruimte)/ kruis 97,00€          

3010 Zilveren bedel (verzegelde asruimte)/ hartje 97,00€          

3011 Zilveren bedel, Yin Yang (met verzegelde asruimte) 109,00€        

3012 Zilveren bedel, Zeeuwse knoop (met verzegelde asruimte) 129,00€        

3013 Zilveren bedel, hartje met glansrand (met verzegelde astuimte 102,00€        
3014 Zilveren kraal, wave (met verzegelde asruimte) 108,00€        
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