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antwerp’s
most
brilliant
Uw gids naar de beste
juweliers in Antwerpen
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juweel, dan zal u dat in Antwerpen zeker vin
c
h
den. Antwerp’s Most Brilliant,
het kwaliteits
label van de stad Antwerpen en het Antwerp
World Diamond Centre,
helpt u mee zoeken.
n
a
Juweliers die aan strenge
v kwaliteitsnormen
rond duurzaamheid, veiligheid, betrouw
baarheid, transparantie en service voldoen,
dragen twee jaar lang de titel van Antwerp’s
Most Brilliantjuwelier. Een onafhankelijk
controlebureau toetst de normen van het
kwaliteitslabel af. Dankzij het label koopt u
uw juweel met een gerust gevoel.
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Deze juweliers herkent u aan de Antwerp’s
Most Brilliant-etalagesticker en garanderen
een kwaliteitsvolle aankoop.
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antwerpen

creatieve
stad

Antwerpen is een stad waar veel creatieve
ondernemers actief zijn, een broedplaats en
thuishaven voor creatief talent. Antwerpse
modedesigners zijn wereldberoemd.
De aanwezigheid van één van de oudste
Kunstacademies van Europa en tal van
andere creatieve opleidingen dragen bij tot
kruisbestuivingen tussen ontwerpers uit
diverse sectoren.

© frederik beyens — juwelen : nico taeymans

Bovendien is Antwerpen het wereldcentrum voor diamant dus is het echt
niet verwonderlijk dat talentvolle ontwerpers
edelstenen en metalen vakkundig bewerken
tot unieke juwelen. Al meer dan vijfhonderd
jaar is Antwerpen een diamant en
juwelencentrum.

antwerp

loves
diamonds

Wilt u meer weten over de
diamant en juwelenstad
Antwerpen?
De gratis applicatie ‘Antwerp loves diamonds’
neemt u op sleeptouw doorheen meer dan 5 eeuwen
diamantgeschiedenis in Antwerpen. U krijgt inkijk in de
diamantsector van vandaag met interessante weetjes en
aankooptips. U kan de app gratis downloaden in de App
Store of bij Google Play. Beschikbaar voor smartphone en
tablet.
Het plan ‘Antwerp loves diamonds’ geeft een over
zicht van de historische en hedendaagse locaties met focus
op diamant, markante weetjes en tips voor de aankoop van
een juweel. Het plan kan u afhalen bij de toeristische balies
aan de Grote Markt en in het Centraal Station of gratis
downloaden op www.antwerpsmostbrilliant.be .

© donald woodrow — juwelen : diamaini

Tips voor de aankoop van een diamant
vindt u achteraan in deze brochure.

© noortje palmers

Meer weten

over
diamanten

Begeleide groepswandelingen
Liever op stap met een gids? Dat kan! Visit Antwerpen
biedt begeleide groepswandelingen aan in de diamantwijk.
Tijdens deze wandeling (2 uren) ervaart u wat Antwerpen
als wereldcentrum voor diamant betekent.
t +32 (0)3 232 01 03 — www.visitantwerpen.be
info@visitantwerpen.be

Bezoek achter de schermen
Bij een bezoek achter de schermen bezoekt u een diamant
slijperij en een diamantbeurs. Plaatsen die een buiten
staander nooit te zien krijgen. Zo’n bezoek is mogelijk
voor groepen van maximaal 20 personen en boekt u via:
+32 (0)3 202 48 90 (4 weken op voorhand). Enkel
mogelijk op aanvraag. Het bezoek vindt plaats tussen
10u en 12u.
www.divaantwerp.be

WORDT VERWACHT 2018
diva antwerp Home of diamonds
In het historische hart van Antwerpen opent voorjaar 2018
DIVA Antwerp Home of Diamonds: een unieke publieks
beleving rond de betoverende wereld van diamanten,
juwelen en edelsmeedkunst. In een buurt waar al sinds
de zestiende eeuw edelsmeden, juweliers en diamantairs
thuis zijn, zullen edelsmeedkunst, juwelen en diamant
samensmelten. Voorlopig kan u voor een diamant en
zilverbeleving terecht in het Diamantpaviljoen en het
Zilverpaviljoen nabij het MAS.
Hanzestedenplaats 15 & 23, 2000 Antwerpen
www.divaantwerp.be

© donald woodrow — juwelen : van der veken juweliers

antwerp’s
MOst
brilliant

a adelin

d diamani jewels

‘Uniek en bijzonder’ is het credo van zaakvoerder
Salomon Wijnberg. Hij is gespecialiseerd in de
aan en verkoop van antieke en oude juwelen en
vintage horloges. Hier vindt u nog authentieke
diamantjuwelen met oude slijpvormen.

Diamani Jewels vindt u in de Antwerpse Diamant
club, dé oudste diamantbeurs ter wereld en het
centrum van de internationale diamanthandel.
Patrick de Landtsheer verhandelt in zijn ‘Joaillerie
du Club’ diamanten en exclusieve juwelen,
vervaardigd in eigen atelier.

Steenhouwersvest 6, 2000 Antwerpen
t +32 (0)3 234 95 52

Pelikaanstraat 66, 2018 Antwerpen

info@adelin.be / www.adelin.be

t + 32 (0) 3 234 34 78
info@diamani.com / www.diamani.com

new

b adin
Adin is een internationaal vermaard huis voor
expertise en verkoop van antieke juwelen. Met
elk een eigen verhaal markeren hun antieke en
vintage sieraden de hoogtepunten in uw leven.
Vestingstraat 16, 2018 Antwerpen
t +32 (0)3 213 65 00
www.antiekejuwelen.com
info@antiekejuwelen.com

c colman jewelry & watches
Colman staat bekend voor zijn eigen juwelen
merk ‘JBS’. In het atelier kan u unieke juwelen
laten vervaardigen. Daarnaast verdeelt Colman
kwaliteitsmerken van uurwerken en sieraden, en
beschikken ze over een eigen herstellingsatelier.
Eiermarkt 7, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 231 11 11
antwerpen@colman.be / www.colman.be

e diamond Blue & f oriane
Diamond Blue is een familiezaak met meer dan
30 jaar ervaring gespecialiseerd in de verkoop van
fijne juwelen van 18 karaat goud met diamanten
en edelstenen. Een gecertificeerd diamantexpert
maakt deel uit van het team en adviseert u ter
plaatse, volgens uw wensen en binnen uw budget.
Oriane, een derde en nieuwe vestiging situeert
zich in het historische centrum. De winkels zijn
open op zon en feestdagen.
Vestingstraat 77 & Pelikaanstraat 34b
2018 Antwerpen (Diamond Blue)
t + 32 (0) 3 213 15 22 / t + 32 (0) 3 475 08 88
Suikerrui 13 –15, 2000 Antwerpen (Oriane)
t + 32 (0) 3 434 37 30 / t + 32 (0) 498 71 71 87
info@tomjewelry.be / www.tomjewelry.be

g diamondland
DiamondLand is al meer dan 30 jaar een vaste
waarde in de Antwerpse diamantwijk. Laat u
verwonderen door hun exclusieve collectie
diamanten sieraden, of creëer samen met hun
atelier uw droomjuweel.
Appelmansstraat 33a, 2018 Antwerpen
t + 32 (0)3 369 07 80
info@diamondland.be / www.diamondland.be

h Gerhild Kirchner
Gerhild laat zich bij het ontwerpen
leiden door impressies en gevoelens. Inspiratie
haalt ze uit muziek, boeken, ontmoetingen… Als
drager van haar creaties kan u er uw eigen verhaal
aan vastknopen. Haar unieke sieraden worden
handgemaakt in eigen atelier.
Oude Koornmarkt 51, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 225 22 90
info@gerhildkirchner.be
www.gerhildkirchner.be

i joaillerie du centre

Beeld

Joaillerie du Centre, in hartje diamantwijk, ont
werpt, vervaardigt en levert juwelen, edelstenen,
diamanten en parels van hoge kwaliteit. Al uw
ideeën kunnen naar wens uitgevoerd worden in
eigen atelier. Van eenvoudige herstellingen tot
nieuwe creaties.

0X4A0256 © Donald
Woodrow Nico Taeymans

Vestingstraat 14, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 233 30 10
info@jewelsdc.be / www.jewelsdc.be

Voor juwelen met diamanten en parels bent u bij
Juwelen Henri Dom aan het juiste adres. De zaak
verkoopt parels voor ieders budget. De parel
snoeren worden bovendien in het eigen werkhuis
geknoopt. Service en vakkennis hebben er nog
volop betekenis.
Vestingstraat 53 – 55, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 233 94 88
info@parelsdom.be / www.parelsdom.be

© donald woodrow — juwelen : gerhild kirchner

j juwelen Henri dom

k juwelen orogem

n nico taeymans

Drie generaties diamantairs vormen juweliershuis
Orogem, al 35 jaar zijn ze lid van de Antwerpse
Diamantclub. Grootvader had jarenlang de
leiding over een diamantslijperij. De zoon breidde
die passie verder uit naar natuurlijk gekleurde dia
mant. Sinds 2007 wordt het team versterkt door
de kleinzoon, die zich toelegt op juwelen.

Ontwerper Nico Taeymans staat voor eigenzin
nige, handgemaakte en eigentijdse juwelen. U
vindt bij hem o.a. ringen, halssnoeren en arm
banden. De gebruikte edelstenen en andere (soms
ruwe) halfedelstenen, worden met de grootste
deskundigheid geselecteerd en gezet.
Steenhouwersvest 17, 2000 Antwerpen

Vestingstraat 38, 2018 Antwerpen

t + 32 (0)477 96 13 00

t + 32 (0) 3 232 30 77

winkel@nicotaeymans.be / www.nicotaeymans.be

yannick@juwelenorogem.be
www.juwelenorogem.be
new

l juwelenhuis ruys
Juwelenhuis Ruys is al 160 jaar een zeer betrouw
bare familiezaak. Het biedt een ruim aanbod aan
diamanten en edelstenen, juwelen in goud en
zilver, zilverwerk en uurwerken. Het juwelenhuis
is gevestigd in een bijzonder mooi gebouw met
authentiek interieur uit 1902, dat op zich al een
bezoek waard is.

o rayjo
Als toonaangevend juwelenfabrikant is Rayjo
reeds 50 jaar actief in het hart van het Antwerpse
diamantcentrum. Rayjo is een familiebedrijf
waar de jarenlange ervaring en het streven naar
de beste kwaliteit en service het recept hebben
gevormd voor hoogwaardige diamantjuwelen.
Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen
t + 32 (0)3 232 31 95
info@rayjo.be / www.rayjo.be

Sint Jorispoort 26, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 232 49 65
ruys@skynet.be / www.ruys.be

m juwelier slaets
Juwelier Slaets is een leidinggevend juweliershuis
in België en vierde in 2014 zijn 110jarige bestaan.
De familie Slaets baat zijn eigen horlogeatelier al
sinds 1904 uit met evenveel passie als expertise.
Het assortiment bestaat uit meer dan 40 vooraan
staande horloge en juwelenmerken.

p rembrandt jordan
Door hun gesofisticeerde eenvoud zijn de
minimalistische juwelen van Rembrandt Jordan
teruggebracht tot de essentie, waardoor diamant
en edelmetaal voor zich spreken. Dit vormt een
tijdloos design, in combinatie met een groot
draagcomfort.
Wijngaardstraat 18, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 289 42 62
info@rembrandtjordan.com

De Keyserlei 46 – 48, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 213 50 80
Schuttershofstraat 30b, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 226 41 44
slaets@slaets.eu / www.slaets.eu

www.rembrandtjordan.com

q röell jewellery

t van der veken juweliers

De juwelen van RÖELL Jewellery worden exclusief
door de huisontwerpers gecreëerd en in eigen
atelier gemaakt door de beste vakmensen. Enkel
zorgvuldig geselecteerde diamanten en edelstenen
van de beste kwaliteit komen in aanmerking.

J.M.C. Van der Veken is een Belgisch ‘haute
joaillerie’atelier. De juwelen worden altijd volle
dig met de hand gemaakt, volgens de regels van de
kunst, met oog voor detail en zonder toegevingen
in kwaliteit. Zelfs de details die niet meteen
zichtbaar zijn, krijgen de nodige aandacht.

Empire Shopping Center Boutique 8 + 9
Appelmansstraat 25, 2018 Antwerpen

Vestingstraat 42, 2018 Antwerpen

t + 32 (0) 3 225 15 05

t + 32 (0) 3 232 24 09

info@roell.be / www.roell.be

info@vandervekenjuweliers.be
www.vandervekenjuweliers.be

r rudiam
Juwelier Rudiam is gespecialiseerd in het
ontwerpen en vervaardigen van exclusieve,
handgemaakte juwelen. Met een eigen atelier kan
Rudiam voortbouwen op een lange traditie van
kwaliteit en vakmanschap. Rudiam staat voor twee
generaties juwelier/diamantairs.

u wim meeussen Goudsmederij
Wim Meeussen staat bekend voor zijn originele
ontwerpen in zijn typerende organische stijl. Stuk
voor stuk met de hand gemaakt in eigen atelier.
Wim houdt van het contrast tussen matte en
blinkende partijen of tussen grove structuren en
fijne diamanten.

Appelmansstraat 8, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 226 55 75

Wijngaardstraat 11, 2000 Antwerpen

rudiam@skynet.be / www.rudiam.be

t + 32 (0) 3 232 19 13
info@wimmeeussen.be / www.wimmeeussen.be

s studio twee
Studio TwEE is de eigenzinnige juwelengalerie van
Lotte De Mey en Nathalie Perneel. ‘Vrijheid’ staat
centraal binnen hun werk. Ze nemen de tijd om
te experimenteren met materialen en technieken.
Alle juwelen worden in het atelier met de hand
gemaakt.

v wouters & Hendrix
Sinds 2007 vertalen Wouters & Hendrix hun
fantasie in puur goud. Dankzij dit materiaal evo
lueren ze tot een expressie van meer persoonlijke,
kalmere vormen die getuige zijn van een tijdloze
schoonheid. Hun verfijnde collecties getuigen van
vakmanschap.

Graaf Van Egmontstraat 33, 2000 Antwerpen
t + 32 (0)494 03 50 83 / + 32 (0)476 75 42 30

Steenhouwersvest 52, 2000 Antwerpen

studiotwee@gmail.com / www.studiotwee.com

t + 32 (0)3 231 62 42
antwerp@wouters-hendrix.com
www.wouters-hendrix.com

tips VOOr De

aanKooP
van een
diamant

Antwerpen is de stad bij uitstek
voor de aankoop van een diamant.
Wist u dat 84 % van alle ruwe en
50 % van alle geslepen diamanten
in Antwerpen worden verhandeld?

diamant en de 4 c’s
De kwaliteit en de waarde van een geslepen
diamant worden bepaald door de 4 C ’s.
Carat verwijst naar het gewicht: 1 karaat = 0,2 gram en
is onderverdeeld in 100 punten.
Colour verwijst naar de kleur. De meeste diamanten
zijn kleurloos tot licht geelachtig. Een perfecte diamant
heeft geen kleur, dit wordt aangeduid door Dcolour,
Exceptional White+. Enkel natuurlijk felgekleurde
diamanten zijn nog waardevoller.
Clarity verwijst naar de zuiverheid van diamant. De
zuiverheid wordt ondermeer bepaald door het aantal,
de grootte en de plaats van de insluitsels of inwendige
onzuiverheden én door uitwendige elementen zoals kras
sen. Een loepzuivere (loupe clean) diamant is een steen die
geen onzuiverheden vertoont onder een loep die tien maal
vergroot.
Cut staat voor maaksel. De ideale verhoudingen, de
afwerkingsgraad en de symmetrie zijn hierbij van enorm
belang. Voor elke parameter gelden vier kwaliteitsnormen:
Excellent | Very Good | Good | Fair. Een perfect maaksel
betekent meer schittering en meer vuur.

diamond Grading report (dGr)

© donald woodrow

Een DGR bevat de 4 C ’s voor een bepaalde dia
mant. Vraag bij de aankoop van een diamant
altijd om een DGR.
Voor een diamant van meer dan 1 karaat zullen juweliers
met een Antwerp’s Most Brilliantlabel u automatisch
een DGR van HRD Antwerp, GIA of IGI aanbieden. Koopt
u ergens anders, vraag dan zeker naar 1 van deze 3 DGR’s.
Naast een omschrijving van de 4 C ’s vermeldt het DGR
ook of het over een natuurlijke (natural diamond), een
synthetische (lab grown diamond) of een bewerkte (treated
diamond) diamant gaat.

natuurlijke diamant
Als er op uw DGR staat dat het om natuurlijke diamant
gaat, dan weet u dat u een diamant koopt die miljoenen
jaren oud is.

synthetische en behandelde diamant
Een synthetische diamant of lab grown diamond is een
diamant die in een labo is gemaakt. De diamant heeft
dezelfde samenstelling als een natuurlijke diamant en
kan zelfs ook insluitsels bevatten, maar ontstond dus niet
in de aarde. Synthetische diamanten zijn goedkoper dan
natuurlijke stenen.
Sommige behandelde diamanten worden aangeduid met
de term HPHT processed (let op het onderscheid synthe
tische of natural want op beide DGR’s kan HPHT staan).
De diamant zag er in zijn natuurlijke vorm niet zo uit en
is behandeld, vaak wordt dit toegepast om de kleur te
verbeteren. Deze diamanten zijn goedkoper dan natuur
lijke, onbehandelde diamanten. Als u geen behandelde
diamant wilt, kies dan voor natuurlijke, onbehandelde
diamant. Laat u informeren door een Antwerp’s Most
Brilliantjuwelier.

meldpunt voor klachten
Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog of oplichting
dan kan u dat online melden op: meldpunt.belgie.be.
U krijgt meteen advies op maat en / of een gerichte
doorverwijzing naar de instantie die u kan verder helpen.
De site is in vier talen beschikbaar (Nederlands, Frans,
Duits en Engels).

© kurt stallaert — meesterslijper pieter bombeke

Krijgt u een aanbieding die echt te mooi lijkt om waar
te zijn, dan is dit waarschijnlijk ook het geval. Als u op
verschillende plaatsen een andere prijs krijgt voor een
diamant met dezelfde kenmerken (4 C’s) dan klopt er iets
niet. Vraag naar het DGR en kijk dit goed na, het kan dan
gaan om een synthetische of behandelde diamant. Reken
op de Antwerp’s Most Brilliantjuweliers voor correcte
informatie.

in antwerp
we speak
diamond
diamond capital
since 1447
De geschiedenis die Antwerpen en
diamant met elkaar delen, wordt tijdens
Antwerp Diamond Capital in de kijker
gezet. Vanaf oktober 2017 kan u heel wat
nieuwe initiatieven ontdekken.
www.antwerpdiamondcapital.eu

© kurt stallaert— juwelen : diamondland
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Dit is een uitgave van de stad Antwerpen
Mei — deceMber 2017

