
Al onze sieraden vind je op www.kcjewels.nl

In dit document tonen wij, Josje en Chrissy, voorbeelden van onze

handgemaakte Gouden sieraden en Miyuki armbanden

http://www.kcjewels.nl/


Als ‘Jewels by KC’ is ons doel: 

Het maken en leveren van exclusieve sieraden van 

hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. 

‘We create a happy feeling!’

Wij staan voor kwaliteit en vinden het belangrijk dat 

mensen gelukkig worden van onze sieraden. 

In ons aanbod vind je veel handgemaakte, unieke 

Gouden sieraden met prachtige edelstenen.

Onze handgemaakte Gouden sieraden met 

edelsteen en Miyuki armbanden zijn door ons zelf 

gemaakte sieraden. Als we sieraden maken voor in 

de shop of webshop maken we slechts enkele stuks 

met altijd een unieke edelsteen. Wij maken sieraden 

ook op verzoek. 



Onze handgemaakte Gouden sieraden zijn veelal van 14-22 Karaats Goud Vermeil.

Goud Vermeil is een techniek die waardevol en slijtvaster is en zorgt voor een fijne

Look & Feel.

Een sieraad is van Goud Vermeil als het is gemaakt van 925 Sterling Zilver met

een relatief dikke laag van 2.5 micron 10-24 Karaats echt Goud. 14 Karaats Goud

is 58,2% zuiver Goud.

Ook onze Goud Vermeil sieraden zijn daarom geschikt voor dagelijks gebruik.

Een ‘insider’s secret’ voor iedereen die van sieraden houdt: sieraden van Goud

Vermeil hebben de voordelen van beide edelmetalen met een prijs die veel lager

ligt dan die van massief Goud.

Een perfecte optie trouwens voor mensen met een metaal allergie.



Elke aankoop komt in onze ‘Jewels by KC’ cadeau verpakking



Aquamarin
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-aquamarin/

ioliet of Watersaffier
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-blue-lolite-goud-

vermeil/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden ketting met edelsteen van Goud op Zilver

Amethist
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-ketting-met-

amethist-edelsteen/

https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-aquamarin/
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-blue-lolite-goud-vermeil/
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-ketting-met-amethist-edelsteen/


Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/handgemaakte-gouden-

ball-and-chain-ketting-met-labradoriet-edelsteen/

Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-labradoriet-goud-

vermeil/

Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-

ketting-met-labradoriet-edelsteen/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden ketting met edelsteen van Goud op Zilver

https://www.kcjewels.nl/product/handgemaakte-gouden-ball-and-chain-ketting-met-labradoriet-edelsteen
https://www.kcjewels.nl/product/handgemaakte-gouden-ball-and-chain-ketting-met-labradoriet-edelsteen/
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-labradoriet-goud-vermeil/
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-met-labradoriet-edelsteen/


Pink Opal
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-pink-opal/

Labradoriet & Moonstone
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-

ketting-met-moonstone-edelsteen-2/

Blue Sapphire
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-blue-sapphire-goud-

vermeil/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden ketting met edelsteen van Goud op Zilver

https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-pink-opal/
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-met-moonstone-edelsteen-2/
https://www.kcjewels.nl/product/ketting-blue-sapphire-goud-vermeil/
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Handgemaakte layered Gouden ketting met 

Labradoriet edelsteen

https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-
met-labradoriet-edelsteen/

Deze gelaagde ketting combinatie is gemaakt van drie 

verschillende kettingen in Goud Vermeil: 925 Sterling Zilver 

met een laagje 14 Karaats Goud.

Ook de hangertjes met bloem-motief zijn natuurlijk gemaakt 

van Goud Vermeil. (Van echt Goud op echt Zilver)

De dolk hanger is een prachtige gold plated blauw-groene 

Labradoriet edelsteen. 

Labradoriet staat voor zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen.

De kettingen hebben verschillende lengtes: 40 cm, 45 cm en 

50 cm met een verlengkettinkje van 6 cm. Zo kun je hem altijd 

op je eigen gewenste lengte verstellen!

ARTIKELNUMMER: WS-KT-20002

https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-met-labradoriet-edelsteen/
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Handgemaakte Gouden ketting met 

Moonstone en Labradoriet edelstenen

https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-
met-moonstone-edelsteen-2/

Deze gelaagde handgemaakte Gouden ketting is gemaakt 

van drie verschillende Gouden kettingen en ‘Leaf’ bedel, alle 

zijn van Goud Vermeil: 925 Sterling Zilver met een laagje 14 

Karaats Goud.

Het kleine groen-grijze edelsteentje is van Labradoriet. Deze 

edelsteen staat voor zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen.

De grote witte edelsteen is van Rainbow Moonstone. Deze 

edelsteen staat voor liefde en intuïtie.

De kettingen hebben verschillende lengtes: 45 cm, 50 cm en 

55 cm met een verlengkettinkje van 6 cm. Zo kun je hem altijd 

op je eigen gewenste lengte verstellen!

ARTIKELNUMMER: WS-KT-20003

https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-layered-ketting-met-moonstone-edelsteen-2/


Toermalijn
https://www.kcjewels.nl/product/tourmalijn-gouden-

armband/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden armband met edelsteen van Goud op Zilver

Spinel
https://www.kcjewels.nl/product/handmade-gouden-

armband-groene-spinel-edelsteen/

Toermalijn
https://www.kcjewels.nl/product/armband-cubes-tourmalijn-

goud-vermeil/

https://www.kcjewels.nl/product/tourmalijn-gouden-armband/
https://www.kcjewels.nl/product/handmade-gouden-armband-groene-spinel-edelsteen/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-cubes-tourmalijn-goud-vermeil/


Citrien
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-

citrien-edelsteen/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden armband met edelsteen van Goud op Zilver

Maansteen
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-

rainbow-moonstone/

Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-

labradoriet/

https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-citrien-edelsteen/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-rainbow-moonstone/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-labradoriet/


Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden armband met edelsteen van Goud op Zilver

Quartz
https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-

rutilated-quartz/

Behalve de getoonde sieraden en 

edelstenen hebben we verschillende mooie 

edelstenen op voorraad.

Wil je iets anders, laat het ons even weten 

via info@kcjewels.nl

https://www.kcjewels.nl/product/armband-goud-vermeil-met-rutilated-quartz/


Carneool
https://www.kcjewels.nl/product/carneool-goud-vermeil-

threader-oorbellen/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden oorbellen met edelsteen van Goud op Zilver

Peridot
https://www.kcjewels.nl/product/peridot-goud-vermeil-

threader-oorbellen/

Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-labradorite-

hoops-oorbellen/

https://www.kcjewels.nl/product/carneool-goud-vermeil-threader-oorbellen/
https://www.kcjewels.nl/product/peridot-goud-vermeil-threader-oorbellen/
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-labradorite-hoops-oorbellen/


Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte Gouden sieraden

Handgemaakte Gouden oorbellen met edelsteen van Goud op Zilver

Amethist
https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-oorbellen-

amethist-hoops/

Behalve de getoonde sieraden met 

edelstenen hebben we verschillende mooie 

edelstenen op voorraad.

Als er wensen zijn, laat het ons even weten 

via info@kcjewels.nl

https://www.kcjewels.nl/product/goud-vermeil-oorbellen-amethist-hoops/


Miyuki Tila Cobalt Blue
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-cobalt-blue/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki Tila armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-cobalt-blue/


Miyuki Tila Rose
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-rose/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki Tila armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-rose/


Miyuki Tila Sunshine
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-sunshine/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki Tila armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-sunshine/


Miyuki Tila Pastel Blue
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-pastel-

blue/

Miyuki Tila Ocean Breeze
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-ocean-

breeze/

Ocean Breeze-Silver
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-ocean-

breeze-silver/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki Tila armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-pastel-blue/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-ocean-breeze/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-ocean-breeze-silver/


Pastel Pink
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-pastel-

pink/

Black Sand Beach
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-black-

sand-beach/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki Tila armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-pastel-pink/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-miyuki-black-sand-beach/


Luminous Green
https://www.kcjewels.nl/product/armband-luminous-green/

Delica Italian Olive Green
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-italian-olive-

green/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-luminous-green/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-italian-olive-green/


Pink passion
https://www.kcjewels.nl/product/armband-pink-passion/

Watermelon
https://www.kcjewels.nl/product/armband-watermelon/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-pink-passion/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-watermelon/


Delica Black & Hematite 
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-black-

hematite/

Delica Black & Hematite – Silver
https://www.kcjewels.nl/product/armband-bohemian-goud/

Delica Black, White & Gold
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-black-white-

gold/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki armband

https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-black-hematite/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-bohemian-goud/
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-black-white-gold/


Behalve de getoonde handgemaakte Miyuki 

armbanden en handgemaakte Miyuki Tila 

armbanden hebben we een een ruime 

voorraad aan andere mooie Miyuki kralen.

Als er wensen zijn, laat het ons even weten 

via info@kcjewels.nl

Delica Royal Blue
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-royal-blue/

Voorbeelden van ‘Jewels by KC’ handgemaakte sieraden

Handgemaakte Miyuki armband

mailto:info@kcjewels.nl
https://www.kcjewels.nl/product/armband-delica-royal-blue/
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Ons assortiment bestaat uit:

Kettingen:

• Handgemaakte Zilveren kettingen met edelsteen*

• Handgemaakte Gouden kettingen met edelsteen **

• Exclusieve Zilveren kettingen*

• Exclusieve Gouden kettingen**

Ook met edelsteen, half-edelsteen, mineralen en natuurstenen in grote en kleine bedels.

Als one piece, single ketting met bedel(s)

Als dubbele of drie-voudige combinatie van layered kettingen met bedels

Armbanden:

• Handgemaakte Miyuki, Miyuki Tila kralen armbanden

• Handgemaakte natuurstenen en edelsteen kralen armbanden

• Handgemaakte Zilveren armbanden met edelsteen*

• Handgemaakte Gouden armbanden met edelsteen**

• Exclusieve Zilveren armbanden*

• Exclusieve Gouden armbanden**

Ook met edelsteen, half-edelsteen, natuursteen, Miyuki glas, parels, kralen en bedels
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Ons assortiment bestaat uit:

Oorbellen, oorringen en earcuffs:

• Handgemaakte, Zilveren oorbellen met edelsteen*

• Handgemaakte, Gouden oorbellen met edelsteen**

• Exclusieve Zilveren oorbellen, oorringen en earcuffs*

• Exclusieve Gouden oorbellen, oorringen en earcuffs**

Ook met edelsteen, half-edelsteen, Zirconia, kristal

Minimalistisch en Statement oorbellen

Enkelbandjes:

• Handgemaakte, Miyuki glaskralen enkelbandjes

• Handgemaakte, natuurstenen enkelbandjes

• Exclusieve Zilveren enkelbandjes van 925 Sterling Zilver*

• Exclusieve Gouden enkelbandjes van Goud Vermeil**

• Goldplated metalen enkelbandjes van DQ metaal (een betere kwaliteit metaal)

* Onze Zilveren sieraden zijn van 925 Sterling Zilver.

**Onze Gouden sieraden zijn van Goud Vermeil.

**Goud Vermeil: 925 Sterling Zilver met een relatief dik laagje echt Goud.

Dit maakt de sieraden waardevoller en slijtvaster en geeft een fijne Look & Feel.

Onze Gouden sieraden van Goud Vermeil zijn geschikt voor dagelijks gebruik.



Voor al onze exclusieve en handgemaakte sieraden: www.kcjewels.nl

info@kcjewels.nl

Bedankt voor het lezen!

Wij geven graag meer informatie. 

Contact ons voor eventuele vragen en wensen.

http://www.kcjewels.nl/

