
In dit document tonen wij een aantal handgemaakte en exclusieve Zilveren

kettingen met natuurlijke edelsteen van 925 Sterling Zilver en Gouden edelsteen

kettingen van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud.

Al onze edelsteen kettingen vind je op www.kcjewels.nl

Als Amersfoorts bedrijf leveren wij, Josje en Chrissy, handgemaakte en 

exclusieve Zilveren kettingen met edelsteen en Gouden edelsteen 

kettingen van Goud op 925 Sterling Zilver.

http://www.kcjewels.nl/


Als ‘Jewels by KC’ is ons doel: 
Het maken en leveren van exclusieve kettingen 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 kettingen. 

In ons aanbod vind je veel handgemaakte en 

exclusieve kettingen met prachtige edelstenen en 

hangers.

Onze handgemaakte Gouden (van Goud op Zilver) 

en Zilveren kettingen met edelsteen zijn door ons 

zelf gemaakte sieraden. Als we colliers maken voor 

in de shop of webshop maken we slechts enkele 

stuks met altijd een unieke edelsteen. Wij maken 

kettingen ook op verzoek. 



Onze Zilveren kettingen zijn alle van 925 Sterling Zilver.

Onze Gouden kettingen zijn veelal van 14 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.

Onze Gouden kettingen 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.



Paarse Amethist
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

square-paarse-amethist/

Blauwe Aqua Chalcedoon
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

blauw-aqua-chalcedoon/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud

Paarse Amethist
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

hanger-paarse-amethist-edelsteen/



Blauwe ioliet-Watersaffier
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

blauw-ioliet/

Paarse ioliet-Watersaffier
https://www.kcjewels.nl/product/handgemaakte-gouden-

ketting-met-edelsteen-paarse-ioliet/

Blauwe Aquamarijn
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-blauw-aquamarijn/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud



Blauw-groene Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

square-blauwe-labradoriet-hanger/

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

ketting-met-edelsteen-labradoriet/

Blauwe Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-hanger-blauwe-labradoriet-dolk-van-goud-op-

zilver/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud



Witte/heldere Maansteen
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

rainbow-moonstone/

Groene Onyx
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-groen-onyx/

Groene Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-blauw-groen-labradoriet/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud



Roze Opaal
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-roze-opaal//

Blauwe Saffier
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-hanger-blauwe-saffier/

Oranje-rode Onyx
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-ketting-

oranje-rood-onyx/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud

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


Bruine Tijgeroog
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-edelsteen-

ketting-bruin-tijgeroog/

Groene Toermalijn
https://www.kcjewels.nl/product/gouden-ketting-met-

edelsteen-square-groene-toermalijn/

Gouden kettingen met edelsteen hanger 

van 925 Sterling Zilver met een laagje 14 Karaats Goud

Behalve de getoonde 

Gouden kettingen hebben 

we verschillende mooie 

edelstenen op voorraad.

Als er wensen zijn, laat het 

ons even weten via 

info@kcjewels.nl



Zilveren kettingen met edelsteen hanger van 925 Sterling Zilver

Blauwe Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/zilveren-ketting-met-

edelsteen-blauw-labradoriet/

Blauwe Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/zilveren-ketting-met-

edelsteen-blauw-labradoriet-hanger/

Blauw-groene Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/zilveren-edelsteen-ketting-

square-blauw-groen-labradoriet-hanger/



Groen-blauwe Labradoriet
https://www.kcjewels.nl/product/handgemaakte-zilveren-ketting-

met-groen-blauw-edelsteen-labradoriet-hanger/

Groene Onyx
https://www.kcjewels.nl/product/zilveren-ketting-met-

edelsteen-green-onyx/

Zilveren kettingen met edelsteen hanger van 925 Sterling Zilver

Behalve de getoonde 

Zilveren kettingen hebben 

we verschillende mooie 

edelstenen op voorraad.

Als er wensen zijn, laat het 

ons even weten via 

info@kcjewels.nl



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



Of in onze luxe ‘Jewels by KC’ cadeaubox



Overzicht van de getoonde Gouden edelsteen kettingen.

Onze Gouden kettingen met edelsteen zijn gemaakt van 925 Sterling Zilver met 

een laagje 14 Karaats Goud.

Edelsteen

Amethist

Amethist

Aqua Chalcedoon

Aquamarijn

ioniet (Watersaffier)

ioniet (Watersaffier)

Labradoriet

Labradoriet

Labradoriet

Kleur

Paars

Paars

Licht blauw

Licht blauw

Blauw

Paars

Blauw

Blauw, groen

Groen

Artikel

WS-KT-20011

WS-KT-20071

WS-KT-20064

WS-KT-20036

WS-KT-20033

WS-KT-20065

WS-KT-20077

WS-KT-20070

WS-KT-20043

Elke steen is anders, welke kleur dominant is kan verschillen per steen.



Edelsteen

Labradoriet

Maansteen

Onyx

Onyx

Opaal

Saffier

Tijgeroog

Toermalijn

Kleur

Groen

Wit, helder

Groen

Oranje, rood

Roze

Blauw

Bruin

Groen

Artikel

WS-KT-20006

WS-KT-20061

WS-KT-20052

WS-KT-20063

WS-KT-20035

WS-KT-20010

WS-KT-20062

WS-KT-20069

Elke steen is anders, welke kleur dominant is kan verschillen per steen.

Overzicht van de getoonde Gouden edelsteen kettingen.

Onze Gouden kettingen met edelsteen zijn gemaakt van 925 Sterling Zilver met 

een laagje 14 Karaats Goud.



Overzicht van de getoonde Zilveren edelsteen kettingen.

Onze Zilveren kettingen met edelsteen zijn gemaakt van 925 Sterling Zilver.

Edelsteen

Labradoriet

Labradoriet

Labradoriet

Labradoriet

Onyx

Kleur

Blauw

Blauw 

Blauw, groen

Groen, blauw

Groen

Artikel

WS-KT-20009

WS-KT-20066

WS-KT-20072

WS-KT-20054

WS-KT-20073

Elke steen is anders, welke kleur dominant is kan verschillen per steen.



Voor meer mooie kettingen: 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/

