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Uurwerkmerken
Seiko
Tissot

Rodania
Festina
Lotus

Danish Design
DKNY
Diesel
Fossil
Esprit
Casio

G-shock
Kipling

Flik-Flak

“Het gebeurt meer en meer dat ik nieuwe juwe-
len maak volledig naar wens van de klant”, legt 
Philippe uit. Klanten kunnen daarvoor oud goud 
en stenen meebrengen. Dat hoeft niet, maar het 
maakt het juweel wel extra bijzonder en zorgt 
voor een bijkomende emotionele waarde. Oud 
goud dat anders misschien maar in de kast blijft 
liggen, krijgt zo een nieuwe bestemming: je kan 
het alle dagen dragen, want het is nu een ont-
werp dat jij graag ziet. Bovendien hoeft zo’n cre-
atie niet al te duur te zijn. Als het goud en even-
tuele stenen al voorhanden zijn, blijft de prijs 
beperkt.” Philippe maakt deze creaties allemaal 
zelf in het eigen atelier. In de etalage kan je altijd 
enkele voorbeelden terugvinden van eigen crea-
ties. Maar je moet je daar niet toe beperken, alles 
is mogelijk en Philippe werkt met plezier nieuwe 
ontwerpen uit op vraag van de klant. 

Roze goud
Maar goudsmid-juwelier Niesz verkoopt meer 
dan enkel de eigen creaties. “We hebben diverse 
juwelen in ons aanbod. Wit goud met kleine di-
amantjes en blauwe saffi  eren zijn nog altijd erg 
in trek. En ook roze goud zien we veel: zowel in 
juwelen als in uurwerken.  Soms in combinatie 
met wit goud, soms enkel roze. Het voordeel van 
roze goud is dat het erg fl atteert. Het is minder 
hard dan geel goud, oogt zeer luxueus en past 
bij elke huidtint.”

Betaalbare topuurwerken
“De uurwerken hebben we uitgebreid met een 

nieuw  merk: Seiko. Dat is één van de beste 
uurwerkmerken ter wereld. Het leuke hieraan is 
dat Seiko met diverse systemen zonder batterij 
werkt, bijvoorbeeld mechanismen op zonneë-
nergie of oplaadbare uurwerken. Die zonnecel-
len van tegenwoordig zijn trouwens zo miniem 
dat je ze niet meer ziet zitten! En droeg je al ‘ns 
een uurwerk dat stil valt wanneer je het niet ge-
bruikt en opnieuw in gang schiet – meteen op 
het juiste uur!  - wanneer het beweging waar-
neemt? Seiko heeft dit allemaal, en de diverse 
modellen hebben zeer betaalbare prijzen.”

Ook voor kinderen
“We hebben altijd een leuke kindercollectie met 
toff e horloges voor kinderen vanaf vijf jaar. Daar-
naast zijn er ook heel leuke zilveren juweeltjes 
van Naiomy Princess. Een ideaal kerstcadeau!”

Bedelarmbanden
“Een mooi en origineel cadeau zijn ook de bede-
larmbanden van Trollbeads. Op deze armbanden 
zit voor de eindejaarsperiode een feestelijke pro-
motieactie. De bedelarmbanden zijn niet nieuw, 
maar ze blijven het goed doen.” En dat mag niet 
verwonderen, want de collectie van Trollbeads 
breidt nog altijd uit, je kan dus blijven vernieu-
wen en veranderen.

Herstellingen in eigen atelier
“Herstellingen voeren we zelf uit, in het eigen 
atelier. Zo kunnen we de hersteltijd zo kort mo-
gelijk houden en zijn we ook zeker van de goede

kwaliteit van het geleverde werk. Kort op de bal 
spelen is hierbij natuurlijk belangrijk: we helpen 
de mensen zo snel en zo goed mogelijk verder.”

Die heel speciale ring
“Ons assortiment trouwringen hebben we recen-
telijk nog uitgebreid. We hebben nu meerdere 
modellen, mat en glanzen goud, met of zonder 
steentjes. Met andere woorden: voor alle smaken 
en budgetten, van 50 tot 2000 euro.” Tegenwoor-
dig is het mogelijk het karaatgehalte van het 
goud te bepalen, en dat heeft natuurlijk invloed 
op de prijs van de trouwring. Bij goudsmid-juwe-
lier Niesz kun je voor elk budget je gading vinden.

Meer info: www.niesz.be
LC-Krea Lille

Goudsmid-juwelier Niesz

Goudsmid-juwelier Niesz: 
gemaakt met passie en vakmanschap

Philippe Niesz runt niet zomaar een juwelenzaak. Hij is goudsmid en kan alle stukken dus met een kennersoog bekijken. Maar hij doet 
meer, want van oud goud maakt hij prachtige, hedendaagse juwelen op jouw maat en in jouw eigen stijl.
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