Advertentie

DIAMANTEN STEEDS VAKER HET IDEALE GESCHENK
Juweliers Franssen voorspelt comeback van de solitair.
HASSELT
‘Diamants are a girl’s best friend’, zong Marilyn Monroe
midden vorige eeuw. In een tijd dat alleen de ‘happy few’
zich diamanten konden veroorloven. Sindsdien hebben
deze stenen niets aan verleidingskracht ingeboet.
Integendeel: veel vrouwen dromen van zo’n schitterende
ring aan hun vinger. En het blijft niet bij dromen alleen.
De lage dollarkoers brengt diamanten immers letterlijk
én figuurlijk binnen handbereik.

heel redelijke prijs voor een
geschenk dat levenslang
meegaat. Natuurlijk zijn er
ook duurdere stukken.
Ons model Lucia kost 7.215
euro. We spreken dan wel
over een ring in wit goud
met een grote briljant van
1,34 karaat én in de band 82
loepzuivere briljanten van
0,52 karaat. Niet voor niets
de favoriete solitair van mijn
vrouw.”

Kwestie van vertrouwen

Zaakvoerders Jeannine en Ady Franssen gaan al jarenlang
voor 18-karaats klantentevredenheid.

Een ideale investering
Hebt u al ooit een diamant
geschonken? Dan is u de
schittering in de ogen van
de gelukkige ongetwijfeld
niet ontgaan. Een diamant
is altijd een goede investering. Niet alleen financieel,
maar ook emotioneel. Het
versterkt de banden. Geen
wonder dat heel wat mannen het ‘met diamanten
zeggen’. Zeker bij speciale
gelegenheden.

Comeback van de solitair
“Vooral de solitair is tegenwoordig opnieuw erg in
trek,” zegt Ady Franssen.
Ady is diamantspecialist en
sinds jaar en dag eigenaar
van een van de meest gerenommeerde juwelierszaken
in Hasselt. “Een solitair is
een ring waarin één enkele
grotere diamant is gezet.

Een stijlvol juweel dat de
diamant, de ring én de hand
alle eer aandoet.”

Hoe kan je zeker zijn dat
je wel degelijk kwaliteit
koopt? “Ik zal eerlijk zijn:
alleen een expert kan nauwgezet de waarde van een
diamant bepalen. Mijn raad
is daarom: koop alleen diamanten bij een betrouwbaar
specialist. Iemand die garanties biedt. Zo geven wij
altijd een attest mee van de
Hoge Raad voor Diamant.
De hoogste zekerheid dat je
een authentieke diamant
koopt. En dat je er de juiste
prijs voor betaalt.”

Kwaliteit in eigen hand

Weten dat het goed zit

Ady en zijn echtgenote
Jeannine ontwierpen zelf
vier modellen solitairs.
Deze kregen de namen
Carola, Olivia, Catarina en
Lucia mee. “Het zijn stuk
voor stuk ringen met een
veilige zetting, een hoog
draagcomfort én een technisch hoogstaande afwerking. De klant heeft de
keuze uit wit goud, geel
goud en platina. De diamant
is meestal briljant geslepen
en steeds van een uitzonderlijke kwaliteit.”

Kwaliteit is één zaak, stijl
een andere. “Ik help de
klanten met de keuze van
de diamant. Mijn vrouw
zorgt voor de geschikte
ring. Die moet immers perfect aansluiten bij de vinger,
de vorm van de hand én de
look van de drager.
Ook voor moeilijke vingers
hebben we de ideale ring in
huis. Zo zijn er tegenwoordig ringen die opengaan
zoals een armband. Ideaal
voor mensen met dikke
kootjes. Ook in een dergelijk montuur zetten we uw
eigen diamant. Want hoe je
het ook draait of keert ... een
diamant doet werkelijk elke
hand extra schitteren.”

Geschenk voor het leven
Ik kijk even naar de prijskaartjes. De getalletjes starten vanaf 1.280 euro. “Een

Op zoek naar een diamanten
geschenk? Nood aan informatie? Ady en Jeannine
Franssen maken graag tijd
voor u vrij. Bel gerust voor
een vrijblijvende afspraak.
Tel.: 011 22 42 58.

Carola: Elegantie in geel en wit goud,
0,81ct. Prijs 4.495 euro

Olivia: Close for ever, 0,40ct.
Prijs 1.825 euro

Catarina: Uitstraling door soberheid,
0,59ct. Prijs 2.790 euro

Lucia: A star is born, 1,86ct.
Prijs 7.215 euro
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