
 

              TIPS VOOR DE AANKOOP VAN EEN DIAMANT OF JUWEEL  
 

 

Antwerpen is niet alleen vijf eeuwen lang het belangrijkste en meest betrouwbare diamantcentrum ter wereld;  het 
is ook een belangrijk juwelierscentrum. Bovendien ontwikkelde stad Antwerpen samen met Antwerp World  
Diamond Centre het kwaliteitslabel Antwerp’s Most Brilliant. Juweliers die aan de strenge kwaliteitsnormen van   
dit label voldoen, mogen zich Antwerp’s Most Brilliant-juwelier noemen. Dankzij dit label koop je bij hen een juweel   
met een gerust gevoel. Je herkent deze juweliers aan deze etalagesticker:  

          Meer info op www.antwerpsmostbrilliant.be  

 

 

Krijg je een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit waarschijnlijk ook het geval. Als je op verschillende  
plaatsen een sterk uiteenlopende prijs krijgt voor een diamant(juweel) met dezelfde kenmerken (4 C’s), dan klopt   
er iets niet..Vraag altijd naar het diamantcertificaat (DGR) en lees dit in detail; het kan gaan om een synthetische of  
behandelde diamant. 

Onderstaande informatie kan je helpen in je zoektocht naar dat éne bijzondere en kwaliteitsvolle juweel.   

 

 

DE 4 C’s VAN DE DIAMANT BEPALEN WAARDE EN KWALITEIT  

 

CARAT  
Verwijst naar het karaatgehalte of het gewicht: 1 karaat = 0,2 gram en is onderverdeeld in 100 punten.  

 

COLOUR  
Verwijst naar de kleur. De meeste diamanten zijn kleurloos tot lichtgeelachtig. Een perfecte diamant heeft geen kleur  
en dat wordt aangeduid met kleur D of Exceptional White +, vervolgens met kleur E of Exceptional White en erna   
kleur F of Rare White +, enz. Hoe kleurlozer de steen, hoe waardevoller hij is. Alleen natuurlijk felgekleurde   
diamanten zijn nog waardevoller.  
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TINTED WHITE TINTED COLOUR 

CLARITY  
Verwijst naar de zuiverheid. Die wordt onder meer bepaald door het aantal, de grootte en de plaats van   
de insluitsels of inwendige onzuiverheden én door uitwendige elementen zoals krassen. Een loepzuivere (loupe clean)  
diamant is een steen die geen onzuiverheden vertoont onder een loep die tienmaal vergroot.  

 

 

 

 

 

 

CUT  
Staat voor maaksel of de vorm van de diamant. De ideale verhoudingen, de afwerkingsgraad en de symmetrie zijn bij  
het slijpen van de diamant van enorm belang. Voor elke parameter gelden vier kwaliteitsnormen:   
Excellent | Very Good | Good | Fair. Een perfect maaksel betekent meer schittering en meer vuur.  
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CERTIFICAAT / DIAMOND GRADING REPORT (DGR)  

Een DGR omschrijft de 4 C’s van een diamant. Vraag bij de aankoop van een diamant altijd naar een DGR.   
Voor een diamant van meer dan 1 karaat, geven Antwerp’s Most Brilliant-juweliers je automatisch een DGR van één van   
de volgende organisaties:  

•  HRD Antwerp (Hoge Raad voor Diamant Antwerpen)  
•  GIA (Gemological Institute of America)  
•  IGI (International Gemological Institute)  
•  IIDGR (International Institute of Diamond Grading and Research)  

Naast de 4 C’s, vermeldt het DGR ook of je een natuurlijke (natural diamond), een synthetische of in het laboratorium  
gemaakte (laboratory grown diamond) of een behandelde (treated diamond) diamant koopt.  

NATUURLIJKE DIAMANT  

Als het DGR vermeldt dat het een natuurlijke diamant is, dan weet je dat je een diamant koopt die miljoenen jaren oud is.  

SYNTHETISCHE DIAMANT  

Een synthetische diamant of laboratory grown diamond is een diamant die in een labo is gemaakt. De diamant heeft   
dezelfde samenstelling als een natuurlijke diamant en kan zelfs insluitsels bevatten, maar ontstond dus niet in de aarde.   
Synthetische diamanten zijn goedkoper dan natuurlijke stenen.  

BEHANDELDE DIAMANT  

Sommige behandelde diamanten worden aangeduid met de term HPHT processed. Let op het onderscheid synthetische   
of natuurlijke diamant want op beide DGR’s kan HPHT processed staan. De diamant zag er oorspronkelijk niet zo uit en is  
behandeld. Vaak wordt HPHT processed toegepast om de kleur te verbeteren. Deze diamanten zijn goedkoper dan   
natuurlijke, onbehandelde diamanten. Als je geen behandelde diamant wil, kies dan voor natuurlijke,   
onbehandelde diamanten.   

BESCHRIJVEND DOCUMENT VAN JE AANKOOP  

Juweliers zijn verplicht om bij verkoop van een juweel of uurwerk met edelmetaal, edelsteen of diamant, een beschrijvend  
document mee te geven met duidelijke en volledige informatie over:  

•  het type sieraad en herkomst: tweedehands of nieuw, zelf uitgevoerd zet- en transformatiewerk met tweedehands of   
nieuw aangekochte stoffen   

•  het soort edelmetaal en karaatgehalte  
•  het soort edelsteen: natuurlijk, behandeld, synthetisch, onbehandeld en type behandeling  
•  de diamant: de 4 C’s en type behandeling met betrekking tot de helderheid  
•  het uurwerk: merk, model en uniek serienummer  
•  de gegevens van de onderneming: naam, natuurlijk/rechtspersoon, exploitatieadres  
        en ondernemingsnummer.  

Dit document toont ondubbelzinnig of het gaat om natuurlijke, synthetische of behandelde diamant, met correcte   
registratie in het tweedehandsregister indien het sieraad of de verwerkte stof tweedehands werd aangekocht.   
Het document is gedateerd en ondertekend door de exploitant of rechtsgeldige vertegenwoordiger van de juwelierszaak.  
Hij mag geen afkortingen gebruiken en moet alles voluit weergeven.  

Bij een antiek sieraad van meer dan 70 jaar oud kan een juwelenpaspoort gelijkgesteld worden met bovenstaande   
beschrijving.  

 

MELDPUNT VOOR KLACHTEN  

Klanten die het slachtoffer zijn van misleiding, bedrog of oplichting, kunnen dit melden bij de Lokale Politie  
Antwerpen op goudi@politie.antwerpen.be. Ook FOD Economie maakt werk van klachten die je online in vier talen  
(Nederlands, Frans, Duits, Engels) kan melden op meldpunt.belgie.be. 
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