Keurtekens
goud, zilver en platina
Een uitgave van Inkoop Edelmetaal

Koopbescherming
Sinds de invoering van de Waarborgwet in 1986 wordt door middel van
wettelijke keurtekens gegarandeerd dat een voorwerp het juiste gehalte
aan platina, goud en/of zilver bevat. Ieder edelmetaal-voorwerp dat in
Nederland wordt verhandeld, moet voorzien zijn van een in Nederland
geldig keurteken. De koper van voorwerpen van platina, goud of zilver is
daarmee goed beschermd.

Keurtekens

Het keurteken garandeert tezamen met het verantwoordelijkheidsteken het gehalte aan edelmetaal van een nieuw voorwerp
(klein keur). Op grote voorwerpen staan naast het keurteken en het
verantwoordelijkheidsteken ook een kantooraanduidend teken en
een jaarletter (groot keur). Bij gebruikte voorwerpen wordt alleen het
keurteken aangebracht.
Wat is een verantwoordelijkheidsteken?
Dit is een teken van de verantwoordelijke werkmeester of
importeur die het voorwerp maakt of importeert. Hieronder vindt
u een aantal voorbeelden van deze tekens.

Legeringen

Zuiver platina, goud en zilver (edelmetalen) zijn te zacht om tot
sieraden of gebruiksvoorwerpen te worden verwerkt. Om een
materiaal met voldoende hardheid te krijgen, worden deze edelmetalen
daarom gemengd met onedele metalen. De hoeveelheid edelmetaal in
zo’n legering wordt het gehalte van de legering genoemd. Dit gehalte
wordt aangeduid per 1000 gewichtsdelen van de legering. Zo wil
750-duizendsten goud zeggen dat op 1000 delen van de legering 750
delen zuiver goud aanwezig zijn. Voor goud wordt ook wel de oude
aanduiding “karaat” gebruikt (zuiver goud is 24 karaat).
De edelmetaallegering waarvan een voorwerp is gemaakt, wordt
op één van de wettelijke gehalten onderzocht en dit gehalte wordt
daarna gegarandeerd door het aanbrengen van een keurteken op
het voorwerp. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en
gebruikte voorwerpen.

Internationale gehaltetekens
Onderstaande Internationale Conventie Gehaltetekens
(CCM), tezamen met een verantwoordelijkheidsteken en een
waarborgkantoorteken, zijn geldig in Nederland.

Platina
Goud
Zilver

Jaarletters
De jaarletter geeft aan in welk jaar het voorwerp is gekeurd.
Voor de jaarletters worden telkens 25 letters van het alfabet
gebruikt. De vormgeving van de letters is in iedere serie anders.
In de jaren waarin een kroning van het staatshoofd heeft
plaatsgevonden (1948, 1980 en 2013) is op de jaarletter een
kroontje geplaatst.
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Kantoortekens
Het kantooraanduidende teken voor platina en gouden
voorwerpen heeft als symbool een leeuwenkop. Voor zilveren
voorwerpen is het symbool een minervakop. In deze tekens is
een letter aangebracht die verwijst naar het waarborgkantoor
dat het gehalteonderzoek en de stempeling heeft uitgevoerd.

Kantoor

Waarborg
Holland

Edelmetaal
Waarborg
Nederland

Platina
en Goud
Zilver

Kantoortekens
bij Conventie
Gehaltetekens

Voor 1988 waren er de volgende kantoren
• A Amsterdam • G Zwolle
• N Maastricht
• B Utrecht
• H Arnhem
• O Roermond
• C Den Haag
• I 		 Breda
• P Alkmaar
• D Rotterdam
• K Den Bosch
• Q Roosendaal
• E Groningen
• L Middelburg
• F Leeuwarden • M Schoonhoven
Huidige Waarborgkantoren
• J Joure 2002 - heden
• R Gouda 1988 - heden

Keurtekens goud, zilver en platina

Nederlandse keurtekens
Goud

Grote
nieuwe voorwerpen

Kleine nieuwe
voorwerpen
WH

EWN

Grote en kleine
gebruikte voorwerpen
WH

EWN

916 duizendsten
(22 Karaat)
833 duizendsten
(20 Karaat)
750 duizendsten
(18 Karaat)
585 duizendsten
(14 Karaat)

Zilver

Grote
nieuwe voorwerpen

Kleine nieuwe
voorwerpen
WH

EWN

Grote en kleine
gebruikte voorwerpen
WH

EWN

925 duizendsten
(1e gehalte)
835 duizendsten
(2e gehalte)
800 duizendsten
(3e gehalte)

Platina

Kleine nieuwe
voorwerpen
WH

EWN

Grote en kleine
gebruikte voorwerpen
WH

EWN

900 duizendsten

Naast de in deze brochure genoemde gehaltetekens zijn ook tekens van een aantal
andere Europese landen in Nederland geldig. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wij helpen u graag verder
Bel onze klantenservice
+31 (0)35 20 31 381

Inkoop Edelmetaal
Inkoop Edelmetaal is een onderdeel van The Silver Mountain, één van de
grootste edelmetaal-handelaren in Nederland. Wij kopen en verkopen platina,
goud en zilver in de meest uiteenlopende vormen. Door de schaalvoordelen van
The Silver Mountain zijn wij in staat met terugkoopgaranties te werken en een
zeer hoge prijs te betalen voor uw platina, goud en zilver.
Voor meer informatie: www.inkoopedelmetaal.nl

© Inkoop Edelmetaal 2018

