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Voorbereiding
Als u uw gouden sieraden gaat verkopen is het belangrijk dat u
zich goed voorbereidt. U kunt ervoor zorgen dat u een eerlijke
prijs voor uw sieraden krijgt, door u van tevoren goed te (laten)
informeren over de manier waarop goud wordt getaxeerd, over
de hoogte van de goudprijs en de waarde van uw sieraden.

Onderzoek

Als u op het internet zoekt naar informatie over
het verkopen van goud, is het bij de verschillende
opkopers niet altijd helemaal duidelijk wat u voor uw
goud ontvangt.
Er zijn ook juweliers, opkopers en pandhuizen die contant geld
betalen voor “oud goud”. Wat die verschillende opkopers bieden
voor uw goud kan enorm verschillen, zo bleek uit onafhankelijke
tests van o.a. Tros Radar en Kassa (BNNVARA).
Juist op de momenten dat de goudprijs sterk stijgt, duiken overal
goudopkopers op. Uit onderzoek van Tros Radar blijkt dat er
tussen die opkopers soms wel 50% verschil zit in de prijzen die zij
bieden voor uw sieraden.
Waar vindt u de actuele edelmetaalkoersen?
Op onze website www.inkoopedelmetaal.nl kunt u altijd de
meest actuele prijzen van edelmetalen vinden. De koersen op
onze website zijn real-time gekoppeld aan de beurskoers.

Waardebepaling
De waarde van uw sieraden kunt u in de meeste gevallen zelf
controleren door nauwkeurig de aangebrachte keurtekens op uw
sieraden te bestuderen.

Gehaltes

Alle sieraden die in Nederland op de markt worden gebracht,
moeten voorzien zijn van een keurteken. Dit keurteken geeft aan
welk gehalte goud, zilver of platina het sieraad bevat. In het geval
van goud wordt dit gehalte ook wel aangegeven in een aantal
karaat, de meeteenheid die aangeeft hoeveel fijngoud in een
sieraad of ander object verwerkt is.

Legering

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 gemeten 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 nog 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. Zie voor meer informatie
de brochure ‘Keurtekens goud, zilver en platina’.

Controle

Als u weet wat bijvoorbeeld het goudgehalte van uw sieraad is,
kunt u het sieraad wegen op een nauwkeurige weegschaal. Op
basis van de wereldwijd geldende goudprijs kunt daarna zelf
berekenen wat de waarde van uw sieraad is.

Waarborgwet
De Waarborgwet is van toepassing op
sieraden die zijn vervaardigd in Nederland.
De Waarborgwet werd ingevoerd in 1813 en vanaf dat moment
zijn sieraden die goud en/of zilver bevatten verplicht voorzien
van een keurmerk. De keurmerken worden gezet door de
Waarborg en aan de hand van deze keurmerken is het voor
consumenten mogelijk vast te stellen welk gehalte goud of
zilver in een sieraad is verwerkt. Dit is van belang voor het
bepalen van de waarde van het sieraad. De keurtekens zijn vaak
aan de binnenkant van ringen te vinden of bij kettingen bij de
sluiting.
In veel andere landen gelden vergelijkbare wetten en
buitenlandse sieraden hebben daarom over het algemeen
ook keurtekens. Zo kent Frankrijk een adelaarskop als officieel
keurmerk en zijn er in Groot-Brittannië verschillende soorten
merken waarmee u niet alleen kunt terugvinden in welk jaar
en bij welke plaats het keurteken is geplaatst maar ook welk
gehalte edelmetaal het betreffende sieraad bevat.
Sieraden zonder keurmerk komen ook vaak voor, vooral
buiten Europa. Het is dan niet mogelijk op basis van zichtbare
kenmerken het edelmetaal-gehalte te controleren. In die
gevallen is taxatie door een deskundige nodig om vast te stellen
welk edelmetaal-gehalte het sieraad bevat.
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Veelvoorkomende gehaltes
De meest voorkomende goudgehaltes in Nederland zijn
14 karaat of 18 karaat. Fijn goud is 24 karaat en het hoogste
gehalte in Nederland is 22 karaat. Omdat goud van zichzelf een
heel zacht metaal is, is het zeer ongebruikelijk dat sieraden uit
24 karaat goud bestaan.

Zuiver goud

Het gehalte geeft aan hoe zuiver het goud is. 14 karaat staat
gelijk aan 14/24e goud, dus 58,33%. Het resterende deel bestaat
meestal uit zilver of koper. Deze metalen geven het sieraad
extra stevigheid. Koper heeft van zichzelf een rode kleur,
waardoor het sieraad ook een rode tint kan hebben. Bij zilver is
dit niet het geval. Een mengsel van twee of meer metalen dat
ontstaat door het smelten van deze metalen wordt een legering
genoemd.

Witgoud

De meeste sieraden worden gemaakt van goud of zilver.
Er bestaan ook sieraden die gemaakt zijn van witgoud. Dit is
meestal een legering van goud en zilver. Witgoud is vaak meer
waard dan “geel goud” omdat er verschillende edele metalen zijn
verwerkt in het sieraad.
Gehalte goud

Percentage goud
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Inkoop Edelmetaal
Inkoop Edelmetaal is een onderdeel van The Silver Mountain, één van de
grootste edelmetaal-handelaren in Nederland. Wij kopen en verkopen goud,
zilver en platina 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 goud, zilver en platina.
Voor meer informatie: www.inkoopedelmetaal.nl
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