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Item Omschrijving Openingsbod

1 Luxe natuurlijke diamanten ring 1,34 karaat in 18k witgoud 
totaal gewicht 3,50 gr. Centrale steen, een natuurlijke 
ronde briljante diamant TOP Kleur F / SI1 van 1,02 karaat 
met 2 natuurlijke triagle F / VS1 diamanten van 0,32 karaat. 
Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor de certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Geschatte prijs van de detailhandelaar: 17'355.- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

4.000 €

2 Luxe Solitaire hanger in natuurlijke diamant 1,01 karaat in 
14k witgoud totaal gewicht 1,47 gr. Middensteen, een 
natuurlijke ronde briljante diamant TOP Kleur F / VS2 van 
1,01 karaat. Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor de certificering 
en evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte prijs van de detailhandelaar: 19'579.- 
Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

4.250 €

3 Luxe natuurlijke diamanten ring 1,35 karaat in 14k witgoud 
totaal gewicht 4,01 gr. Middensteen, een natuurlijke ronde 
briljante diamant G / SI1 van 1,05 karaat met 10 natuurlijke 
triagle D-E-F / VS1 diamanten van 0,30 karaat. 
Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor de certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Geschatte prijs van de detailhandelaar: 16'735.- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

3.750 €
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4 Luxe Solitaire hanger in natuurlijke diamant 0,77 karaat in 
14k witgoud totaal gewicht 1,47 gr. Middensteen, een 
natuurlijke ronde briljante diamant TOP Kleur F / SI1 van 
0,77 karaat. Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor de certificering 
en evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte prijs van de detailhandelaar: 9'750.-
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.250 €

5 Luxe natuurlijke fancy bruinachtig oranje diamanten ring 
1,42 karaat in 14k witgoud van 3,62 gr met een natuurlijke 
fancy bruinoranje peervormige diamant van 1,08 karaat en 
47 natuurlijke ronde briljante diamanten van 0,34 karaat. 
Gecertificeerd door AIG Antwerpen, een van 's werelds 
toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituten voor edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 11.750,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

6 Luxe natuurlijke fancy geelbruine diamanten ring 1,34 
karaat in 14k witgoud van 3,03 gr met een natuurlijke fancy 
geelbruine diamant VS1 zuiverheid vierkante vorm van 
1,04 karaat en 47 natuurlijke ronde briljante diamanten E-
G / VS2-SI1 van 0,30 karaat. Gecertificeerd door GW LAB, 
een van 's werelds toonaangevende onafhankelijke 
certificerings- en evaluatie-instituten voor edelstenen. 
Meer informatie zie het certificaat. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte winkelprijs: € 
12'375.-
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.250 €

7 Luxe ring en alliantie in natuurlijke diamant 1,12 karaat in 
14k geel goud totaal gewicht 6,50 gr. In het midden een 
natuurlijke ronde briljante diamant G / VS1 van 0,51 karaat 
met 48 natuurlijke ronde briljante diamanten D-F / VS1-
VS2 van 0,44 karaat. Alliantie met 21 natuurlijke ronde 
briljante diamanten D-F / VS1-VS2 van 0,17 karaat. 
Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor de certificering en evaluatie 
van diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 

2.000 €
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certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Geschatte prijs van de detailhandelaar: € 8'790,- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

8 0,76 karaat Natural Diamond Solitaire Ring, handgemaakt 
in 18k massief witgoud. van 3,23 gram. Met een natuurlijke 
ronde briljante diamant van 0,76 karaat, kleur J-K VS 
helderheid Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor de certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 9.755.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

9 Solitaire oorbellen in natuurlijke diamant 1,02 karaat in 14k 
geel goud totaal gewicht 1,36 gr. met twee natuurlijke 
ronde briljante diamanten kleur H / VVS2-VS1 van 1.02 
karaat. Gecertificeerd door AIG Laboratoire, een van de 
grootste internationale instituten voor de certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte prijs van de detailhandelaar: 9'815.- 
Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

10 Luxe natuurlijke diamanten armband van 3.19 karaat in 18k 
witgoud. 12,94 gram, met 303 ronde briljante diamanten 
van 2,02 karaat F-G kleur, VVS-VS zuiverheid en 30 
beguette-vormige diamanten van 1,17 karaat in F-G 
kleuren, VS zuiverheid. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 17.885.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

3.250 €
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12 High Jewelry natuurlijke diamanten ring van 1,26 karaat in 
18k witgoud. 23,46 gram, met 88 ronde briljante diamanten
van 1,26 karaat in G-H kleuren en VVS-VS clarities. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 16'355.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.650 €

13 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 2,88 karaat in 
18k witgoud. 8,66 gram, met 210 ronde briljante diamanten
van 2,56 karaat in F-G kleuren en VS clarities en 5 
baguette-vormige diamanten van 0,32 karaat in E-F 
kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 16'325.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.650 €

14 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,95 karaat in 
witgoud en 18k geelgoud. 13,50 gram, met 188 ronde 
briljante diamanten van 1,95 karaat in G kleuren en VVS-VS
clarities. Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, 
een van de grootste internationale instituten voor 
certificering en evaluatie van diamanten en edelstenen. 
Meer informatie zie het certificaat. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte verkoopprijs: € 
14'375.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.450 €

15 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,85 karaat in 
18k witgoud. 10,28 gram, met 144 ronde briljante 
diamanten van 1,52 karaat en 6 baguette diamanten van 
0,33 karaat in F-G kleuren en VVS-VS clarities. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 11.535,- Nieuw juweel.

2.350 €
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Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

16 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,74 karaat in 
18k witgoud. 12,47 gram, met 103 ronde briljante 
diamanten van 1,74 karaat in F-G kleuren en VS-SI 
helderheden. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 12'320.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.250 €

17 Hoge sieradenring in natuurlijke diamant van 1,92 karaat in 
18k witgoud. 9,54 gram, met 145 ronde briljante diamanten
van 1,92 karaat in F-G kleuren en VVS-VS clarities. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 13.675,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.300 €

18 High Jewelry natuurlijke diamanten ring van 1,97 karaat in 
18k witgoud. 12,26 gram, met 144 ronde briljante 
diamanten van 0,94 karaat en 15 baguette-diamanten van 
1,03 karaat in F-G-kleuren en VS-SI-helderheden. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 13'945.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.550 €

19 Natural Diamond High Jewelry 1,54 karaat ring in 18k 
witgoud. 10,95 gram, met 234 ronde briljante diamanten 
van 1,54 karaat in F-G kleuren en VVS-VS clarities. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 11'965.- Nieuw juweel.

2.350 €
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Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

20 Luxe 2.60 karaat natuurlijke diamanten oorbellen, 
handgemaakt in massief 18k witgoud. van 11,49 gram. Met 
218 ronde briljante natuurlijke diamanten van 2,60 karaat, 
kleur F-G SI clarities Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor de certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 15.255,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.450 €

22 Luxe 2 x 11.09mm South Sea Filippijnse Golden natuurlijke 
parels Oorbellen in 18 karaat wit en geel goud totale 
gewicht 12,04 gram met twee hoge kwaliteit AAA 
natuurlijke gouden parels en 124 mooie gele en ronde 
briljant diamanten van 1,069 karaat, EFG kleuren en VS-SI 
zuiverheid. Gouden parels uit de Filipijnen, een prachtig 
goud zijn een doorslaand succes. Zuidzeeparels zijn 
juweeltjes van grote sensualiteit en kwaliteit. Geschatte 
prijs detailhandelaar: 17'365.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.850 €

23 South Sea Golden Filippijnse Natural Pearl Luxe Ring 
13.00mm in 18 karaat wit en geel goud totale gewicht 6,68 
gram met een hoge kwaliteit AAA natuurlijke gouden parel 
en 58 mooie gele en ronde briljant diamanten van 0,295 
karaat, EFG kleuren en VS-SI zuiverheid. Gouden parels uit 
de Filipijnen, een prachtig goud zijn een doorslaand succes. 
Zuidzeeparels zijn juweeltjes van grote sensualiteit en 
kwaliteit. Schattingsprijs detailhandelaar: € 10'315.- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

24 High Jewelry Ruby Vivid Deep Red natuurlijke 
onverwarmde 2,92 karaat ring, handgemaakt in massief 
18k wit goud. gewicht 5,89 gram met een ovale natuurlijke 
levendige rode robijn van 2,00 karaat en 58 natuurlijke 
ronde briljante diamanten van 0,92 karaat D-E-F / VS 
kwaliteiten. Gecertificeerd door GRS Zwitserland, het 
grootste onafhankelijke instituut voor certificering en 
evaluatie van edelstenen in Zwitserland. GRS-certificering, 

6.000 €
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beschouwd als een van de meest betrouwbare 
certificeringen ter wereld en gerespecteerd door alle 
spelers in de edelsteenindustrie. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Geschatte verkoopprijs: € 36'685.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

25 Luxe vintage klassieke blauwe Ceylon natuurlijke saffier 
1.21 karaat ring handgemaakt in massief 14k witgoud van 
3,57 gr met een ovale saffier van 1,03 karaat en 26 
natuurlijke ronde briljante diamanten van 0,18 karaat. 
Gecertificeerd door GWLAB, een van 's werelds 
toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituten voor edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Detailhandelaar geschatte prijs: € 12.795,- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.250 €

26 Penentif de Luxe Vintage Classique blauwe saffier 1,11 
karaat handgemaakt in massief 14k witgoud van 2,60 gr 
met zijn ketting, een ovale saffier van 0,95 karaat en 23 
natuurlijke ronde briljante diamanten van 0,16 karaat. 
Gecertificeerd door GWLAB, een van 's werelds 
toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituten voor edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 10'975.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

27 Luxe Vintage Klassieke Blauwe Ceylon Natuurlijke Saffier 
1.32 karaat ring handgemaakt in massief 14k wit goud van 
3.66 gr met een ovale saffier van 0.95 karaat en 26 
natuurlijke ronde briljante diamanten van 0.37 karaat. 
Gecertificeerd door GWLAB, een van 's werelds 
toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituten voor edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Detailhandelaar geschatte prijs: € 12.680,- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.200 €
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28 Luxe Ring Uniek Design Saffierblauw 1.84 karaat in 900pt 
platina van 5.90 gr met een ovale saffier van 0.84 karaat en 
25 natuurlijke ronde briljante diamanten en baguettes van 
1.00 karaat. Gecertificeerd door GWLAB, een van 's 
werelds toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
beoordelingsinstituten voor edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 10.950,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.800 €

29 Vintage Classic Luxury hanger met Natural Colombiaanse 
Green Emerald en verwarmd Natural Madagascar Pink 
Sapphire 1,95 karaat, handgemaakt in 5,46 gram massief 
18 karaat wit goud met een 0.90 karaat ovaalvormige 
natuurlijke Colombiaanse groene smaragd en een 
peervormige natuurlijke Madagascar roze saffier van 0,60 
karaat en 29 natuurlijke ronde briljante diamanten van 0,45 
karaat. Gecertificeerd door IGI, een van 's werelds 
toonaangevende onafhankelijke certificerings- en 
evaluatie-instituten voor edelstenen. Meer informatie zie 
het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 14'725.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.500 €

30 Luxe 0,85 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
10,37 gram, met 73 ronde briljante diamanten van 0,85 
karaat in G kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd 
door HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor certificering en evaluatie van 
diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Geschatte verkoopprijs: € 8.855,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.600 €

31 Luxe natuurlijke diamanten ring van 1,30 karaat in 18k 
witgoud. 5,45 gram, met 36 ronde briljante diamanten van 
0,55 karaat en 7 baguette diamanten van 0,75 karaat in F-G
kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Detailhandelaar 
geschatte prijs: € 9'835.- Nieuw juweel.

2.000 €
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Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

32 Luxe 1.35 karaat natuurlijke diamanten ring in 14k witgoud. 
5,25 gram, met 14 baguette van 0,69 karaat en 116 ronde 
briljante diamanten van 0,66 karaat, F-G kleuren en VS-SI 
clarities. Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, 
een van de grootste internationale instituten voor 
certificering en evaluatie van diamanten en edelstenen. 
Meer informatie zie het certificaat. Sieraden zijn in 
werkelijkheid beter dan foto's. Detailhandelaar geschatte 
prijs: € 9'895.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

33 Luxe 0,81 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
7,93 gram, met 98 ronde briljante diamanten van 0,53 
karaat en 5 baguette diamanten van 0,28 karaat in F-G 
kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 9.350,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.850 €

34 Luxe alliantie / ring in natuurlijke diamant 0,86 karaat in 18k 
witgoud. 4,92 gram, met 20 prinsesdiamanten van 0,86 
karaat, E-F-kleuren en VVS-VS-helderheden. Deze ring is 
gecertificeerd met een zeer bijzondere en moeilijke 
onzichtbare techniek. Gecertificeerd door HRD Antwerpen
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 10'995.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

2.000 €

35 Luxe natuurlijke diamanten ring van 0,91 karaat in witgoud 
en 18k roségoud. 8,72 gram, met 76 ronde briljant diamant 
van 0,69 karaat in FG kleuren en VS-SI onduidelijkheden en 
3 baguette-vormige diamant van 0,22 karaat in FG kleuren 
en VS-SI helderheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen
Laboratoire, een van de grootste internationale instituut 
certificering en taxatie van diamanten en edelstenen. Meer 

1.900 €
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informatie zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid 
beter dan foto's. Geschatte verkoopprijs: € 9.675.- Nieuw 
juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

36 Luxe natuurlijke diamanten ring van 1,11 karaat in 18k 
witgoud. 7,02 gram, met 82 ronde briljante diamanten van 
0,76 karaat en 8 baguette diamanten van 0,35 karaat in F-G
kleuren en VVS-VS-SI clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 9.225,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.800 €

37 Luxe 0,64 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
6,99 gram, met 110 ronde briljante diamanten van 0,44 
karaat en 9 baguette diamanten van 0,20 karaat in F-G 
kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 7'335.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.650 €

38 Luxe 0,71 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
10,70 gram, met 68 ronde briljante diamanten van 0,71 
karaat in G kleuren en VVS clarities. Gecertificeerd door 
HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor certificering en evaluatie van 
diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Detailhandelaar geschatte prijs: € 9'088- Nouveau Bijou.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.750 €
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39 Luxe 0,83 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (Alleen de stelen zijn 14k om ze steviger te maken)
4,62 gram, met 146 ronde briljante diamanten van 0,83 
karaat kleur F-G, zuiverheid VS. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 8'385.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.500 €

40 Luxe 0,85 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
5,37 gram, met 98 ronde briljante diamanten van 0,65 
karaat en 7 baguette diamanten van 0,20 karaat in F-G 
kleuren en VVS-VS clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 8.750,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.500 €

41 Luxe 0,72 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud (Alleen de stelen zijn 14k dus ze zijn steviger) 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
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 8'795.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.400 €

42 Luxe 0,54 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
5,15 gram, met 111 ronde briljante diamanten van 0,54 
karaat in F-G kleuren en VS clarities. Gecertificeerd door 
HRD Antwerpen Laboratoire, een van de grootste 
internationale instituten voor certificering en evaluatie van 
diamanten en edelstenen. Meer informatie zie het 
certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan foto's. 
Detailhandelaar geschatte prijs: € 7'715.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.250 €
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43 Luxe 1.26 karaat natuurlijke diamanten oorbellen in 18k 
witgoud. 3.90 gram, met 84 ronde briljant diamant van 0,74 
karaat FG kleur, VS-SI duidelijkheid en 10 baguette-
vormige diamant van 0,52 karaat, FG kleuren en VS-SI 
helderheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale 
certificatie-instelling en waardering van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 8.650,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.700 €

44 0.47 karaat natuurlijke diamanten hanger in 18k witgoud. 
3,77 gram, met 56 ronde briljante diamanten van 0,32 
karaat F-G kleur, VS zuiverheid en 5 baguette-vormige 
diamanten van 0,15 karaat in F-G kleuren, VS zuiverheid. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 5.855,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

950 €

45 Luxe 0,64 karaat natuurlijke diamanten ring / Alliance, 
handgemaakt in massief 18k witgoud. van 5,59 gram. Met 9
natuurlijke baguette-vormige diamanten van 0,22 karaat 
en 70 natuurlijke ronde briljante diamanten van 0,42 karaat,
kleur F-G VS-SI helderheden. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 8'980.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

1.300 €

46 Luxe 0,87 karaat natuurlijke diamant Oorbellen in 18 karaat 
wit goud (Alleen de stengels zijn 14k voor hen om meer 
solide te zijn) 3,42 gram, met 56 ronde briljant diamant van 
0,52 karaat kleur FG, duidelijkheid VVS-VS en 6 baguette-
vormige diamant van 0,35 karaat , FG-kleuren en SI-
helderheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor de certificering en evaluatie van diamanten en 

1.300 €
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edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 7'825.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

47 Luxe 0,51 karaat natuurlijke diamanten ring in 14k witgoud. 
3,65 gram, met 5 baguette-vormige diamanten van 0,19 
karaat en 40 ronde briljante diamanten van 0,32 karaat, F-G
kleuren en VS-SI clarities. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 5.865.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

900 €

48 Luxe 0.65 karaat natuurlijke diamant Oorbellen in 18 karaat 
wit goud (Alleen de stengels zijn 14k voor hen om meer 
solide te zijn) 1,66 gram, met 8 ronde briljant diamant van 
0,10 karaat kleur FG, helderheid VS en 12 diamanten 
baguette vormen van 0,55 karaat, FG kleuren en VS-
zuiverheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor de certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Geschatte 
verkoopprijs: € 5.849,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

900 €

49 Luxe 0,51 karaat natuurlijke diamanten ring in 18k witgoud. 
3,03 gram, met 22 ronde briljante diamanten van 0,22 
karaat kleur F-G, zuiverheid VS en 6 beguette-vormige 
diamanten van 0,29 karaat in kleuren F-G, zuiverheid VS. 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor certificering en 
evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie 
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 4'795.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

850 €
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50 0,33 karaat natuurlijke diamanten hanger in 18k witgoud. 
3,43 gram, met 48 ronde briljante diamanten van 0,25 
karaat F-G kleur, VVS-VS zuiverheid en 5 baguette-
vormige diamanten van 0,08 karaat in F-G kleuren, VVS-VS
zuiverheid. Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Detailhandelaar 
geschatte prijs: € 4.340,- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

850 €

51 0,50 karaat natuurlijke diamanten hanger in 18k witgoud. 
3,05 gram, met 17 ronde briljante diamanten van 0,50 
karaat kleur F-G, zuiverheid VS. Gecertificeerd door HRD 
Antwerpen Laboratoire, een van de grootste internationale
instituten voor certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 
zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Retailer geschatte 
prijs: € 5.950,- Zwitserse kwaliteit.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

850 €

52 Luxe 0,56 karaat natuurlijke diamant Oorbellen in 18 karaat 
wit goud (Alleen de stengels zijn 14k zodat ze meer solide) 
2,35 gram, met 48 ronde briljant diamant van 0,24 karaat 
kleur FG, helderheid VS en 10 diamanten baguette vormen 
van 0,32 karaat, FG kleuren en VS-SI zuiverheden 
Gecertificeerd door HRD Antwerpen Laboratoire, een van 
de grootste internationale instituten voor de certificering 
en evaluatie van diamanten en edelstenen. Meer informatie
zie het certificaat. Sieraden zijn in werkelijkheid beter dan 
foto's. Geschatte verkoopprijs: € 5'965.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

900 €

53 Luxe 0,56 karaat natuurlijke diamant Oorbellen in 18 karaat 
wit goud (Alleen de stengels zijn 14k voor hen om meer 
solide te zijn) 2,14 gram, met 50 ronde briljant diamant van 
0,32 karaat kleur FG, helderheid VS en 6 diamanten 
baguette vormen van 0,20 karaat, FG kleuren en SI-
zuiverheden Gecertificeerd door HRD Antwerpen 
Laboratoire, een van de grootste internationale instituten 
voor de certificering en evaluatie van diamanten en 
edelstenen. Meer informatie zie het certificaat. Sieraden 

900 €
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zijn in werkelijkheid beter dan foto's. Detailhandelaar 
geschatte prijs: € 5'895.- Nieuw juweel.
Gewichtsklasse: 0 tot 23kg

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 16


