STAPPENPLAN
Voor het laten maken, of
vermaken van een
persoonlijk sieraad op maat

Voorwoord

Nicoline van Boven
JUWEELONTWERPSTER

Sommige momenten vragen om een persoonlijk en uniek sieraad. Ik
krijg in mijn atelier regelmatig klanten die een sieraad willen laten
maken in opdracht. Meestal is het omsmelten van oud goud, waar een
emotionele waarde aan zit, maar het kan ook een verjaardagscadeau
voor iemand zijn, of een herinneringssieraad of geboorte sieraad. De
meeste mensen stappen dan blanco binnen en hebben eigenlijk nog
geen idee van wat ze willen. Ze vinden het moeilijk een beeld te
vormen van het sieraad dat ze willen laten maken. Of ze weten niet wat
de mogelijkheden zijn. Heb je thuis ook nog sieraden liggen, waar je
iets unieks en eigentijds van wilt laten maken? Of wil je een speciaal
sieraad laten maken voor een bepaalde gelegenheid? Maar vind je het
lastig om te bedenken hoe dat eruit zou moeten zien? Of heb je geen
idee wat de mogelijkheden zijn? Dit boekje helpt je op weg om een
beter inzicht te krijgen van wat je mooi vindt en bij je past. De
mogelijkheden zijn namelijk oneindig! Door dit handige stappenplan in
te vullen, kan ik veel gerichter een passend ontwerp met bijbehorende
offerte voor je maken. Ik wens je veel leesplezier en succes met het
invullen, op weg naar jouw droomjuweel!
Lieve groet,
Nicoline van Boven
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Handige gids voor het laten maken van sieraden naar wens.

INHOUD
Voorwoord
Inhoud
Stap 1: Maak een moodboard.
Stap 2: Maak het persoonlijk.
Stap 3: Bepaal je budget.
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Stap 1: Maak een moodboard.
Om te bepalen welke soort sieraden je mooi vindt en welke stijl
je aanspreekt, is het goed om eerst wat afbeeldingen te
verzamelen. Hiermee maak je een moodboard. Dat kunt je doen
door afbeeldingen van sieraden uit mijn collectie hieronder te
plakken of digitaal te verzamelen. Ook kunt je zelf al wat
schetsen toevoegen van wat je ongeveer in gedachten hebt. En
ook belangrijk: welk soort sieraad moet het worden? Een ring,
hanger, armband, enz.? Zo krijgt je al vast een goed beeld van
wat je wilt en bij je past. Ik maak echter geen bestaande
ontwerpen van anderen na! Ook geen sieraden ver buiten mijn
eigen stijl liggen.
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Stap 2: Maak het persoonlijk.

Als het gaat om herinneringssieraden of het laten maken van
een sieraad als cadeau voor iemand, dan is het goed om eerst
enkele kenmerken van desbetreffende persoon op te schrijven:
1- Welke stijl past bij jou/ hem/ haar (eenvoudig strak,
romantisch fijn, of juist uitbundig)? je kunt veel afleiden
aan de kleding en andere sieraden die iemand draagt.

2 - Wat is zijn/ haar/ jouw lievelingskleur? Dit in verband
met eventueel gebruik van edelstenen of parels.

3 - Welk soort sieraad draag(t ) je/ hij/ zij het liefst? Een
ring, armband, hanger, oorbellen? En meer goud of zilver?
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4 - I.v.m. herinneringssieraden: welke symbolen doen je
aan de persoon of situatie denken, waar het sieraad voor
bedoeld is?

5 - Wil je oud goud laten omsmelten of vermaken tot een
nieuw sieraad? Welke elementen van de oude sieraden
kun of wil je nog hergebruiken? Dat kan bijvoorbeeld een
gravering zijn die behouden moet worden, of een ander
element wat je mooi of belangrijk vind.

6 - Zijn er nog andere dingen die je wilt laten terugkomen
in het sieraad of die je belangrijk vindt?
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Stap 3: Bepaal je budget.
Kijk wat je kunt en wilt uitgeven aan het sieraad. Dan kan ik kijken
wat haalbaar is voor jou. Meestal geef ik ook meerdere opties in
verschillende prijsklassen, zodat je daarin keuze hebt. Belangrijk is
natuurlijk wel, ongeacht de prijs: welk soort sieraad zou je het
liefste dragen. Als je bijvoorbeeld toch nooit ringen draagt, is het
uiteraard zonde om een ring te laten maken. Ook als het sieraad
voor iemand anders bedoeld is vind ik dat belangrijk. Zeker als het
om een sieraad van emotionele waarde gaat, hoort dat gedragen
te worden en niet in de kast te belanden.
Hieronder een lijstje met materialen in volgorde van
prijsklasse van hoog naar laag.
*Metalen:
-18 karaat witgoud
-18 karaat geel- of roodgoud
-platina
-14 karaat witgoud
-14 karaat geel-, rood- of rosegoud
- zilver
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Natuurlijk kun je ook je oude goud laten omsmelten tot een nieuw
sieraad, of laten vermaken. De goudprijs per gram dat nodig is
voor het sieraad wordt dan in mindering gebracht op het bedrag.
Tenzij er nog goud bij moet, omdat het niet genoeg is voor het
ontwerp. Of dat het geval is, kan ik van te voren zo goed mogelijk
uitrekenen, maar soms is het wat lastiger te bepalen. Als er na
afloop goud over is, geef ik dat altijd mee terug.
Oud zilver laten omsmelten is ook mogelijk, indien van emotionele
waarde. Je hoeft dit echter niet te doen voor de prijs. De werkuren
die er voor het omsmelten zilver bijkomen, wegen niet op tegen
de prijs van het zilver als je het nieuw koopt.
*Stenen:
-diamant (tot 2mm zijn ze vrij betaalbaar, maar vanaf 2mm wordt
de prijs met sprongen hoger).
-grote speciale edelstenen of bijzondere slijpsel.
-kleinere kleurstenen, zoals topaas, toermalijn, amethist,
enzevoort.
-synthetische stenen/ zirconia (hier werk ik niet mee).

Noteer hier uw budget:
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Nawoord.
Ik hoop dat je iets aan dit ebook hebt gehad en dat je nu een
goed beeld hebt hebt van wat er mogelijk is en wat bij je past.
Om een persoonlijk sieraad te laten maken op maat, kunt je het
best eerst goed bedenken wat je precies wilt. Dit stappenplan
helpt je daarbij!
Wil graag een sieraad laten maken, of vermaken, vul dit boekje
dan in en maak een vrijblijvende afspraak met mij om uw
wensen te bespreken. Dat kan via mijn website:
www.nicolinevanboven.com of via de mail:
info@nicolinevanboven.com. Bellen kan ook: 06-30475521.
Dan kan ik een passende offerte en enkele ontwerpen voor je
maken.
Wellicht tot ziens!
Lieve groet,
Nicoline
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