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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 High Jewelry Star Ring Unieke creatie Colombiaanse 
smaragdgroen natuurlijke 17,35 karaat, handgemaakt in 
massief 18k witgoud. van 16,12 gram. Met een 
kussenvormige natuurlijke Colombiaanse smaragd van 
11,96 karaat. Met 6 hoge kwaliteit grote smaragdvormige 
diamanten aan de zijkanten: 0,91 karaat E / VVS2, 0,90 E / 
VS2, 0,71 E / VVS2, 0,72 E / VS2, 0,56 D / VS1, 0,50 F / 
VVS1 en 128 ronde natuurlijke briljanten van 1,09 karaat 
DEF / VS-kwaliteiten Gecertificeerd door GIA, 's werelds 
grootste onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituut voor edelstenen. GIA-certificering, 
beschouwd als een van de meest betrouwbare 
certificeringen ter wereld en gerespecteerd door alle 
spelers in de diamant- en edelsteenindustrie. Meer 
informatie zie certificaten. Sieraden zijn in werkelijkheid 
beter dan foto's. Winkelwaarde: € 157.900, - Zwitserse 
oorsprong. Zie video op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yPzBc1Dw0TQ

30.000 €

2 Een waar kunstwerk, de Tiffany® Setting is 's werelds 
meest iconische verlovingsring. Perfect vervaardigd, 
verdwijnt de zespuntige zetting om de sprankelende 
diamant van 1,22 karaat boven een ring te laten zweven, 
alsof hij in het licht wordt getrokken met een uitstekende 
D-kleur en VVS1-helderheid. Het resultaat is een 
weelderige ring, al meer dan 130 jaar een symbool van de 
beste liefdesverhalen. Nieuw onderhoud als nieuwstaat 
met de originele doos. Gecertificeerd door Tiffany en GIA, 
's werelds grootste onafhankelijke instituut voor 
certificering en beoordeling van edelstenen. GIA-
certificering, beschouwd als een van de meest 
betrouwbare certificeringen ter wereld en gerespecteerd 
door alle spelers in de diamant- en edelsteenindustrie. 
Meer informatie zie certificaten. Winkelwaarde: € 40.000, -

15.000 €
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3 South Sea Australia natuurlijke parel luxe armband 12,70 
mm in 18k witgoud totaal gewicht 7,21 gram met een hoge 
kwaliteit AAA witte natuurlijke parel en 195 ronde briljante 
diamanten van 1,13 karaat, EFG-kleuren en VS-zuiverheid 
ALS. 5-kleuren leren armbanden zijn gratis (waarde € 125, -
per armband). De witte parels van de Stille Zuidzee worden 
beschouwd als de koninginnen van parels. Ze zijn 
zeldzaam, adembenemend mooi en indrukwekkend. South 
Sea-parels zijn juweeltjes van grote sensualiteit en 
kwaliteit. Winkelwaarde: 13'565.-

3.000 €

4 4,68 karaat hoge sieraden natuurlijke diamanten ring in 18k 
witgoud. 11,50 gram, met 388 ronde briljanten van 4,68 
karaat in E-F kleuren en VVS-VS zuiverheid. Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 19'715, -

4.000 €

5 High Jewelry natuurlijke diamanten ring van 4,17 karaat in 
witgoud en 18k roze goud. 22,33 gram, met 460 ronde 
briljanten van 4,17 karaat in F-G kleuren en VVS-VS 
zuiverheden. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 21'585, -

4.500 €

6 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 2,80 karaat in 
18k witgoud. 13,99 gram, met 349 ronde briljanten van 2,80
karaat in F-G-kleuren en VVS-zuiverheid. Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 15'965, -

3.500 €
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7 3.06 karaat natuurlijke diamanten hoge sieraden ring in 18k 
witgoud. 14,44 gram, met 223 ronde briljanten van 3,06 
karaat in F-G kleuren en VS zuiverheid. Gecertificeerd door 
HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 14'135, -

3.250 €

8 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 2,22 karaat in 
18k witgoud. 10,35 gram, met 201 ronde briljanten van 1,86
karaat in F-G kleuren en VVS-VS zuiverheid en 3 baguette-
vormige diamanten van 0,36 karaat in F-G kleuren en VS-SI
zuiverheid. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 11'995, -

2.750 €

9 Luxe 5,13 karaat natuurlijke diamanten armband in 18k 
witgoud. 19,78 gram, met 405 ronde briljanten van 3,91 
karaat F-G kleur, VS zuiverheid en 25 beguette-vormige 
diamanten van 1,22 karaat in G-H kleuren, VS-SI 
zuiverheid. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 21'950, -

4.500 €

10 South Sea Australia natuurlijke parel luxe ring 12,00 mm in 
18k witgoud totaal gewicht 9,53 gram met een hoge 
kwaliteit AAA witte natuurlijke parel en 95 ronde briljanten 
van 0,654 karaat, E-F-G kleuren en VS-SI zuiverheid. De 
witte parels van de Stille Zuidzee worden beschouwd als de
koninginnen van parels. Ze zijn zeldzaam, adembenemend 
mooi en indrukwekkend. South Sea-parels zijn juweeltjes 
van grote sensualiteit en kwaliteit. Winkelwaarde: € 9'375, -

1.750 €
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11 2 x 10,09 mm South Sea Australia natuurlijke parel luxe 
oorbellen in 18k witgoud totaal gewicht 8,84 gram met 
twee hoge kwaliteit AAA witte natuurlijke parels en 121 
ronde briljant diamanten van 0,835 karaat, EFG kleuren en 
zuiverheid VS-SI. De witte parels van de Stille Zuidzee 
worden beschouwd als de koninginnen van parels. Ze zijn 
zeldzaam, adembenemend mooi en indrukwekkend. South 
Sea-parels zijn juweeltjes van grote sensualiteit en 
kwaliteit. Winkelwaarde: € 11'825, -

2.500 €

12 High Jewellery Ring Blauwachtig Violet Saffier verandering 
Onverwarmd Natuurlijk Mauve 3,19 karaat, handgemaakt in
massief 18k witgoud. van 8,10 gram met een Bluish Violet 
Sapphire verandering. Natuurlijke Mauve ovale vorm van 
2,36 karaat met 2 hoge kwaliteiten natuurlijke bagette 
diamanten van 0,08 karaat kwaliteiten D-E-F / VS, en 40 
natuurlijke ronde briljanten van 0,75 karaat D-E-F / VS 
kwaliteiten. Gecertificeerd door GIA, 's werelds grootste 
onafhankelijke certificerings- en beoordelingsinstituut 
voor edelstenen. GIA-certificering, beschouwd als een van 
de meest betrouwbare certificeringen ter wereld en 
gerespecteerd door alle spelers in de diamant- en 
edelsteenindustrie. Zie het certificaat voor meer 
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Retailer Expert Geschatte prijs: € 19'730.-

3.250 €

13 2.18 karaat onverwarmde natuurlijke rode robijn 
Mozambique hoge sieraden ring, handgemaakt in massief 
18k witgoud. van 6,76 gram met een ovale natuurlijke rode 
robijn van 1,00 karaat met 16 hoge kwaliteiten bagette-
vormige natuurlijke diamanten van 0,32 karaat D-E-F / VS-
kwaliteiten en 103 ronde briljante natuurlijke diamanten 
van 0,63 karaat D-E-F / VS-kwaliteiten. Gecertificeerd 
door GIA, 's werelds grootste onafhankelijke certificerings-
en beoordelingsinstituut voor edelstenen. GIA-
certificering, beschouwd als een van de meest 
betrouwbare certificeringen ter wereld en gerespecteerd 
door alle spelers in de diamant- en edelsteenindustrie. Zie 
het certificaat voor meer informatie. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Expert Retailer Schatting: € 
18.370, -

3.000 €
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14 Onverwarmde natuurlijke rode robijn hoge sieraden hanger
1,92 karaat, handgemaakt in massief 18k witgoud. van 2,02 
gram met een ovale natuurlijke rode robijn van 1,01 karaat 
en 11 natuurlijke ronde briljanten van 0,91 karaat D-E-F / 
VS-kwaliteiten. Gecertificeerd door GIA, 's werelds 
grootste onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituut voor edelstenen. GIA-certificering, 
beschouwd als een van de meest betrouwbare 
certificeringen ter wereld en gerespecteerd door alle 
spelers in de diamant- en edelsteenindustrie. Zie het 
certificaat voor meer informatie. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Retailer Expert Schatting: € 
14.450, -

2.500 €

15 Hoge sieraden kleurloze saffier (zoals diamant) natuurlijke 
onverwarmde 1,47 karaat hoge sieraden ring, 
handgemaakt in massief 18k witgoud. gewicht 4,33 gram 
met een 1,22 karaat kussenvormige kleurloze natuurlijke 
saffier en 25 ronde briljante natuurlijke diamanten van 0,38 
karaat D-E-F / VS-kwaliteiten. Gecertificeerd door GIA, 's 
werelds grootste onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituut voor edelstenen. GIA-certificering, 
beschouwd als een van de meest betrouwbare 
certificeringen ter wereld en gerespecteerd door alle 
spelers in de diamant- en edelsteenindustrie. Zie het 
certificaat voor meer informatie. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte prijs retailexpert: 
€ 8'370.-

1.500 €

16 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,23 karaat in 
18k witgoud. 4,15 gram, met een natuurlijke diamant van 
1,01 karaat, kleur I en hoge zuiverheid VVS2, vierkante 
smaragdvorm met 46 ronde briljanten van 0,22 karaat, 
kleuren D-E-F en zuiverheid IF-VS. Gecertificeerd door IGI 
Belgium Laboratory. Winkelwaarde: € 13'150, - Meer 
informatie zie certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid 
beter dan foto's

3.250 €
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17 High Jewelry natuurlijke diamanten ring van 1,26 karaat in 
witgoud en 18k roségoud. 12,47 gram, met 86 ronde 
briljanten van 0,64 karaat in F-G-kleuren en VS-zuiverheid 
en 18 baguette-vormige diamanten van 0,62 karaat in E-F-
kleuren en VS-zuiverheid. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 9'820, -

2.500 €

18 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,45 karaat in 
18k witgoud. 6,26 gram, met 172 ronde briljanten van 0,92 
karaat in F-G-kleuren en VS-zuiverheid en 8 peervormige 
diamanten van 0,53 karaat in F-G-kleuren en VS-SI-
zuiverheid. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 8'950, -

2.250 €

19 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,43 karaat in 
witgoud en 18k roze goud. 10,19 gram, met 84 ronde 
briljanten van 0,70 karaat in F-G kleuren en VS zuiverheid 
en 7 ronde briljanten van 0,73 karaat in E-F kleuren. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instellingen voor certificering en
evaluatie van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat 
voor meer informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter 
dan foto's. Winkelwaarde: € 9'660, -

2.500 €

20 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,33 karaat in 
witgoud en 18k roze goud. 6,97 gram, met 221 ronde 
briljanten van 1,33 karaat in G-kleuren en VVS-VS-
zuiverheid. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 9'300, -

2.250 €
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21 Luxe 1,25 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
8,22 gram, met 12 ronde briljanten van 0,22 karaat en 16 
baguette-geslepen diamanten van 1,03 karaat in F-G-
kleuren en VS-zuiverheid. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 8.455, -

2.250 €

22 Luxe 0,72 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k wit en 
roze goud. 10,12 gram, met 61 ronde briljanten van 0,72 
karaat in E-F kleuren en VVS-VS zuiverheid. Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 6.935, -

1.750 €

23 Luxe natuurlijke diamanten ring van 1,15 karaat in 18k 
witgoud. 4,88 gram, met 64 ronde briljanten van 0,41 
karaat en 26 baguette diamanten van 0,74 karaat in F-G 
kleuren en VS zuiverheid. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Adviesprijs: 
€ 6.575, -

1.750 €

24 Luxe natuurlijke diamanten oorbellen van 1,66 karaat in 18k
witgoud (alleen de stelen zijn 14k om steviger te zijn) 10,31 
gram, met 210 ronde briljanten van 1,66 karaat, kleur F-G, 
zuiverheid VVS-VS. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 10'345, -

2.500 €
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25 Luxe 0,61 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
4,47 gram, met 64 ronde briljanten van 0,47 karaat in F-G 
kleur, VS zuiverheid en 3 beguette-vormige diamanten van 
0,14 karaat in F-G kleuren, VS zuiverheid. Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Adviesprijs: € 4.160, -

1.250 €

26 Luxe 0,83 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud. 3,46 gram, met 56 ronde briljant diamanten van 
0,50 karaat FG kleur, VVS-VS zuiverheid en 6 baguette-
vormige diamanten van 0,33 karaat, FG kleuren en SI 
zuiverheid Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
certificeringsinstituten en waardering van diamanten en 
edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 5'235, -

1.500 €

27 Luxe 0,70 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (alleen de stelen zijn 14k dus ze zijn steviger) 3,76 
gram, met 104 ronde briljante diamanten van 0,36 karaat 
FG-kleur, VS zuiverheid en 2 diamanten briljant rond 0,34 
karaat, FG-kleuren en VS-SI-zuiverheden Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Winkelwaarde: € 5'560, -

1.500 €

28 0.48 karaat natuurlijke diamanten hanger in 18k witgoud. 
4,19 gram, met 83 ronde briljant diamanten van 0,48 karaat
kleur G-H zuiverheid VVS-VS. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Adviesprijs: 
€ 4.075, -

1.000 €
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29 Luxe 0,72 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (alleen de stengels zijn 14k om steviger te zijn) 
5,18 gram, met 146 ronde briljante diamanten van 0,72 
karaat F-G kleur, VVS zuiverheid. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Adviesprijs: 
€ 6.795, -

1.500 €

30 Luxe 0.41 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
4,00 gram, met 70 ronde briljanten van 0,33 karaat kleur F-
G, zuiverheid VS en 5 beguette-vormige diamanten van 
0,08 karaat in kleuren F-G, zuiverheid VS-SI. Gecertificeerd
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Adviesprijs: € 3.925, -

1.000 €

31 Luxe 0,71 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (alleen de stengels zijn 14k dus ze zijn steviger) 
4,15 gram, met 98 ronde briljante diamanten van 0,53 
karaat FG-kleur, VS zuiverheid en 10 diamanten 
baguettevormen van 0,18 karaat, FG-kleuren en VS-
zuiverheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor de certificering en evaluatie van 
diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer 
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Adviesprijs: € 5.855, -

1.500 €

32 Luxe 0.45 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
3,98 gram, met 67 ronde briljanten van 0,45 karaat in F-G 
kleuren en VVS-VS zuiverheden. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Adviesprijs: 
€ 3.970, -

1.000 €
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33 Luxe 0,76 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (alleen de stengels zijn 14k om steviger te zijn) 
3,85 gram, met 122 ronde briljante diamanten van 0,76 
karaat F-G kleur, VVS-VS zuiverheid. Gecertificeerd door 
HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instellingen voor certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat voor meer
informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Adviesprijs: € 6.250, -

1.500 €

34 Vintage klassieke luxe hanger met natuurlijke 
Colombiaanse groene smaragd en onverwarmde 
natuurlijke Madagascar roze saffier 1,95 karaat, 
handgemaakt in 5,46 gram massief 18k witgoud met een 
0,90 karaat ovale natuurlijke Colombiaanse groene 
smaragd en een peervormige natuurlijke roze saffier uit 
Madagascar van 0,60 karaat en 29 natuurlijke ronde 
briljanten van 0,45 karaat. Gecertificeerd door IGI, een van 
's werelds toonaangevende onafhankelijke certificerings- 
en beoordelingsinstituten voor edelstenen. Zie het 
certificaat voor meer informatie. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Winkelwaarde: € 13'250, -

2.500 €

35 Luxe 1.19 karaats natuurlijke groene smaragd ring, 
handgemaakt in massief 18k witgoud. van 3 gram. Met een 
natuurlijke smaragd ovale vorm van 1,00 karaat en 18 
natuurlijke ronde briljanten van 0,19 karaat, kleur F-G 
zuiverheid VS. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
prijs winkelier: € 10.560, -

1.750 €

36 Luxe smaragd oorbellen van 1,20 karaat, handgemaakt in 
massief 18k witgoud. van 4,08 gram. Met twee ovale 
smaragden van 0,80 karaat en 44 natuurlijke diamanten 
0,40 karaat rond briljant, kleur F-G zuiverheden VVS-VS 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat 
voor meer informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter 

1.250 €
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dan foto's. Geschatte prijs Retail Expert: € 7.750, -

37 Luxe hanger in smaragd van 1,90 karaat, handgemaakt in 
massief 18k witgoud. van 3,60 gram (met halsband). 
Peervormige smaragden van 1,36 karaat en 47 natuurlijke 
diamanten 0,54 karaat rond briljant, kleur F-G SI 
zuiverheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Retail Expert 
Schatting: € 11.340, -

2.250 €

38 Luxe 0,65 karaat natuurlijke diamanten trouwring in 14k 
witgoud. 3,77 gram, met 15 natuurlijke baguette-vormige 
diamanten van 0,23 karaat en 140 ronde briljanten van 0,42 
karaat, F-G-kleuren en VVS-VS-zuiverheden. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instellingen voor certificering en
evaluatie van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat 
voor meer informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter 
dan foto's. Retailer Expert Schatting: € 6.510, -

1.500 €

39 Luxe 0,82 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
9,88 gram, met 78 ronde briljanten van 0,82 karaat, F-G 
kleuren en SI zuiverheden. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instellingen voor certificering en evaluatie van diamanten 
en edelstenen. Zie het certificaat voor meer informatie. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Retailer 
Expert Schatting: € 6'580, -

1.500 €

40 Luxe ring met natuurlijke blauwe saffier en natuurlijke 
diamanten 0,69 karaat, handgemaakt in massief 18k 
witgoud. van 6,53 gram. Met 9 kussenvormige natuurlijke 
blauwe saffieren van 0,38 karaat en 42 natuurlijke ronde 
briljanten van 0,31 karaat, kleur F-G VS-SI zuiverheid. 
Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
prijs voor deskundige winkeliers: € 3.595, -

750 €
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41 Luxe 0,38 karaat natuurlijke diamanten ring, handgemaakt 
in massief 18k witgoud. van 5,22 gram. Met 65 natuurlijke 
ronde briljanten van 0,38 karaat, kleur I-J zuiverheid VVS-
VS Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een 
van de grootste internationale instituten voor certificering 
en evaluatie van diamanten en edelstenen. Zie het 
certificaat voor meer informatie. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte prijs retailexpert: 
€ 3.290, -

750 €

42 Luxe roze robijn en natuurlijke diamanten 0,72 karaat ring, 
handgemaakt in massief 18k witgoud. van 5,30 gram. Met 
twee roze robijnen van 0,32 karaat en 32 natuurlijke ronde 
briljanten van 0,40 karaat, kleur F-G SI zuiverheid. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instellingen voor certificering en
evaluatie van diamanten en edelstenen. Zie het certificaat 
voor meer informatie. Sieraden zijn in werkelijkheid beter 
dan foto's. Retailer Expert Geschatte prijs: € 3'395 .-

750 €

43 0.15 karaat diamanten hanger in 18k wit- en roségoud, 
totaal goudgewicht 5,23 gram met 19 ronde briljanten van 
0,15 karaat. F-kleuren en VS-helderheid. Gecertificeerd 
door AIG Antwerpen Laboratoire. Winkelwaarde: € 2'265, - 
Meer informatie over het certificaat. De sieraden zelfs nog 
beter dan op de foto's.

750 €

44 0.18 karaat diamanten hanger in 18 karaat geelgoud, totaal 
gewicht 3,61 gram met 3 ronde briljanten van 0,18 karaat. 
F-kleuren en VS-helderheid. Gecertificeerd door AIG 
Antwerpen Laboratoire. Winkelwaarde: € 1.995, - Meer 
informatie over het certificaat. De sieraden zelfs nog beter 
dan op de foto's.

750 €
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45 0.27 karaat diamanten hanger in 18k rosé- en witgoud, 
totaal goudgewicht 3,67 gram met 25 ronde briljanten van 
0,27 karaat. F-G-kleuren en VVS-VS-helderheid. 
Gecertificeerd door AIG Antwerpen Laboratoire. 
Winkelwaarde: € 2.675, - Meer informatie over het 
certificaat. De sieraden zelfs nog beter dan op de foto's.

750 €

46 0.25 karaat diamanten hanger in 18k geel goud, totaal 
gewicht 3,50 gram met 72 ronde briljanten van 0.25 karaat. 
F-G-kleuren en VS-helderheid. Gecertificeerd door AIG 
Antwerpen Laboratoire. Winkelwaarde: € 2.995, - Meer 
informatie over het certificaat. De sieraden zelfs nog beter 
dan op de foto's.

750 €

47 0.28 karaat diamanten hanger in 18k rose en wit goud, 
totaal gewicht 2,81 gram met 9 ronde briljanten van 0.28 
karaat. F-G-kleuren en VS-SI-helderheid. Gecertificeerd 
door AIG Antwerpen Laboratoire. Winkelwaarde: € 2'245, - 
Meer informatie over het certificaat. De sieraden zelfs nog 
beter dan op de foto's.

750 €
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