
VERLOVINGSRINGEN



TIJDLOOS X ELEGANT 

Ben je op zoek naar een ring die 
je vriendin nooit meer uitdoet? 
Ga dan voor tijdloze elegantie. De 
Nimzu verlovingscollectie biedt 
je de keuze uit verschillende 
modellen, zettingen en diamanten 
of gekleurde stenen. Welke ring je 
ook kiest, het uitgepuurde design 
zal moeiteloos aansluiten bij haar 
trouwring. Een mooie set die haar 
zal vergezellen in jaren vol liefde!





FAQ
Wat is het verschil tussen diamant en briljant?

De termen ‘briljant’ en ‘diamant’ worden vaak door elkaar gebruikt. Ze zijn echter geen 
synoniemen. ‘Diamant’ is de naam van de steensoort, terwijl ‘briljant’ duidt op een courante 
slijpvorm van een diamant. Deze slijpvorm telt 57 facetten, die het licht op de meest intense 
manier weerkaatsen.

Waarom krijg ik geen certificaat bij diamanten kleiner dan 0.40 ct?

De aanvraag van een certificaat bij het GIA (Gemological Institute of America) kost geld. 
Bij kleinere diamanten loopt de prijs van het certificaat vaak hoger op dan de prijs van de 
diamant zelf. Daarom leveren wij geen certificaat bij diamanten kleiner dan 0.40 ct. Mocht je 
toch graag een certificaat willen voor zo’n diamant, dan kunnen wij dit tegen vergoeding in 
orde brengen.

Is de kwaliteit van de kleine diamanten zonder certificaat minder?

De kwaliteit van de diamant vermindert niet naarmate de steen kleiner wordt of zonder 
certificaat geleverd wordt. Al onze diamanten komen van de beste diamantairs uit 
Antwerpen.

Wat is een laboratoriumdiamant?

Een ‘lab-created’ of ‘lab-grown’ diamant is een door mensen gemaakte diamant met exact 
dezelfde chemische structuur, kristalstructuur, optische en fysieke eigenschappen als een 
natuurlijke diamant. Deze hebben een minieme impact op mens en milieu. Ze zijn momenteel 
niet in alle slijpvormen beschikbaar.

Kan ik oude juwelen laten hersmelten?

Door technische beperkingen in mijn atelier kan ik geen oud goud van eigen juwelen 
omsmelten en hergebruiken. Ik werk samen met ethische partners en gebruik enkel 
gerecycleerd goud en zilver (niet nieuw ontgonnen, maar reeds in omloop). In mijn atelier 
gebruik ik uitsluitend natuurlijke producten, geen zuren of chemische stoffen.

Hoe kom ik haar ringmaat te weten?

Neem een ring (die ze aan haar ringvinger draagt) mee naar de afspraak. Of leg een (dunne) 
ring op een meetlat zoals hieronder afgebeeld en neem een foto. 

Wil je de opties verder bespreken? Dat kan tijdens een afspraak op mijn atelier in de Zeilstraat 
29 te Antwerpen. 



Ring

Zetting 
 

Diamant 

Prijs

1,2 mm rond profiel

Rond hoog gesloten 
zetkastje - 2,5 mm 
diameter 

2,3 mm  - 0,05 ct.  
Briljant geslepen

€ 425,-

1 Ring

Diamant 

Prijs

1,5mm rond profiel

1,2 mm - 0,012 ct. 
Briljant geslepen

€ 595,-
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Ring

Zetting 
 

Diamant

Prijs

of

Diamant

Prijs

1,2 mm rond profiel

Rechthoekig gesloten 
zetkastje, baguette geslepen

4 x 2 mm - 0,20 ct

€ 695,-

5 x 2,5 mm - 0,30 ct

€ 895,-

Ring

Zetting 

Diamant 

Prijs

1,2 mm rond profiel

Chaton - 3,3 mm diameter

3 mm - 0,10 ct.  
Briljant geslepen

€ 465,-
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Levertermijn: ongeveer 3 weken. 
Prijzen kunnen variëren naargelang de prijzen van de grondstoffen.

DIAMANTRINGEN



NIMZU IS 
NATASHA CASTELEYN

info@nimzu.be 
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facebook NimZu.
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