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Dit is een gratis uitgave van Pure & Timeless. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of 

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  
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Voorwoord. 

Na 10 jaar Pure & Timeless werd het tijd voor een handig boekje vol informatie 

over parels. Veel van onze klanten kwamen online of in de winkel in Bussum met  

vragen: ‘Hoe weet ik of het antieke snoer van mijn oudtante wel echt is?’ of ‘Wat 

is nu het verschil tussen zoet- en zoutwaterparels?’, ‘Hoe zit het met kwaliteit?’ 

of ‘Waarom zitten in deze parel streepjes?’. 

Met de komst van dit boekje hoop ik deze en vele andere vragen te 

beantwoorden. Ook kan dit boekje handig zijn wanneer u een waardevol 

parelsieraad wilt aanschaffen.  

Twijfelt u nog dan nodig ik u van harte uit in de winkel waar u de diverse parels 

en oesters zelf kunt bekijken en beoordelen. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Groet,  

Francis Hage 

Pure & Timeless parelsieraden  
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Hoe ontstaan parels? 

Kweekmethode zoutwaterparels 

Om parels te kweken worden de oesters eerst geopereerd, waarbij een bolletje 

van parelmoer samen met een stukje mantel van een donoroester in het lichaam 

van de oester wordt gestopt. De oesters worden in speciale manden geplaatst en 

gaan terug de zee in. Afhankelijk van de locatie en de soort oester begint de 

langzame groei (de afzetting van parelmoer) . Het kan wel 2-5 jaar duren 

voordat een volledige parel is gevormd in de oester. Daarbij zijn niet alle parels 

geschikt, van 60 geoogste parels zijn er zo’n 20 onverkoopbaar. De rest van de 

kwaliteit varieert, 2 van de 60 parels zijn echt perfect. In de diverse oesters 

kunnen vaak maar 2-3 parels tegelijk worden gevormd. Bij zoetwatermossels is 

meer mogelijk. De grotere soorten kunnen zo’n 20 parels tegelijk maken, dit 

verklaart ook het prijsverschil tussen zoetwaterparels en bijvoorbeeld Zuidzee 

parels.  

    
 

Kweekmethode zoetwaterparels 

De zoetwatermossel wordt ook ‘anders’ geopereerd dan de oester. Vanwege 

ruimtegebrek wordt er in de mossel enkel een stukje donormossel 

geïmplanteerd, meestal meerdere stukjes. De zoetwaterparel heeft dus geen 

bolvormige kern. Dit verklaart ook de diversiteit in de vormen van 

zoetwaterparels. De groei van een zoetwaterparel is zo’n 2,5 mm per jaar, dat is 

meer dan de gemiddelde Akoyaparel. De kwekers laten de zoetwaterparels 

tegenwoordig ook meerdere jaren groeien zodat er inmiddels zoetwaterparels 

verkrijgbaar zijn van 10-12 mm doorsnede. Daarmee worden de zoetwaterparels 

een serieuze bedreiging voor de gekweekte Zuidzeeparels. Zeker omdat er door 

diverse kruisingen van mossels een steeds hogere kwaliteit en luster bereikt 

wordt bij de zoetwaterparels. Anders dan bij oesters kunnen de 

zoetwatermossels meerdere keren gebruikt worden voor een kweek. Zowel de 

oesters als de mossels worden helemaal gebruikt zodra ze niet meer in het 

kweekproces van de parel worden ingezet. Het vlees en de schelp worden 

gebruikt voor consumptie en voor het maken van decoraties en sieraden. 
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Welke soorten parels zijn er? 

Akoya parel (Pinctada martensii) 

 

De meest bekende cultivé zoutwaterparel is de Akoya, afkomstig van de 

Pinctada martensii. Akoya is Japans voor 'mijn kind' de parel heeft een 

prachtige, pure schoonheid en is de kleinste in zijn soort.  De Akoya wordt 

voornamelijk gekweekt om te worden gebruikt in klassieke parelcolliers. Akoya ’s 

zijn vaak ivoorwit, roomwit of wit met een zachtgele of roze ondertoon, 

daarnaast zijn er kleurvarianten in lila, champagne en zijn er ook zwarte 

Akoya's. De glans van een goede kwaliteit Akoya parel is onovertroffen. 

Aangezien de schelp waarin de Akoya’s groeien niet groter is dan 9 cm 

doorsnede zijn Akoya parels nooit heel erg groot maar meestal wel erg rond van 

vorm. 
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In de basis werd een Akoya zoutwater parel gekweekt in de oester Pinctada 

Martensii (deze leeft alleen in zoutwater). De kweek was vanaf het begin in 

handen van Japanners (uitvinder van het concept van het plaatsen van een 

kalkbol in het oesterdier). In de jaren 90 werden in Japan veel oesterdieren ziek 

door zware vervuiling van de Japanse zoutwatermeren. 

De Japanners haalden uit China de Pinctada Chimnitzii en gingen met dit type 

oester verder met kweken. Uit de Martensii en de Chimnitzii is een hybride soort 

ontstaan waaruit het merendeel van de huidige Akoya parels afkomstig zijn. 

Deze worden gebruikt door Japanse kwekerijen in Japan maar ook door Japanse 

kwekerijen die vanwege vervuiling in eigen land uitweken naar zoutwateren in 

Korea en China. Akoya’s gekweekt in Korea of China worden vaak terug 

gevlogen naar de moederbedrijven in Japan en van daaruit verkocht als Japanse 

Akoya. Ook worden Akoya’s gekweekt in Indonesië en Vietnam. 

Daarom is er zelfs van een Akoya snoer met Japans certificaat nooit met 100% 

zekerheid te zeggen of deze echt in Japan of elders opgekweekt is. Wel is deze 

altijd in zoutwater gekweekt, de Pinctada leeft niet in zoetwater. 

De Akoya’s welke wij importeren worden door onze edelsteenkundige beoordeelt 

op kwaliteit, opbouw en dikte van het parelmoer, luster en oneffenheden.  De 

verschillen tussen zoet- zoutwater gekweekte parels zijn goed te zien door een 

kenner en laat ik ook aan onze klanten zien tijdens een bezoek aan onze winkel. 

Tahiti parel (Pinctada margarita) 

 

In Polynesië worden al eeuwen deze zwarte zoutwaterparels gevonden. De 

bevolking echter dook vroeger naar de parels voor het gebruik van het 

parelmoer uit de schelp. Er werden sieraden van gemaakt en het werd gebruikt 

als geld. Ook werd veel parelmoer uit de Zuidzeeschelpen in de 18e en 19e eeuw 

verscheept naar Europa waar er boordenknoopjes en andere versieringen van 

werden gemaakt. Momenteel zijn de meestal zwarte en groene parels erg in 

trek, zeker in de maat vanaf 10 mm. Er worden extreme prijzen betaald voor 

een collier met perfect ronde, groene Tahitiparels met een hoog luster. Ook de 

minder ronde vormen, de barok Tahitiparels zijn momenteel erg populair.  De 

schelp waarin de Tahitiparels worden gevormd kan wel 30 cm worden en zo’n 5 

kg wegen. Nog steeds wordt ook het parelmoer van de schelp gebruikt om 

sieraden en schelpparels te maken. 
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Zuidzee parel (Pinctada maxima) 

 

Wat Zuidzee parels genoemd worden zijn eigenlijk twee varianten van dezelfde 

oesterfamilie. Met name de ‘silverlipped’en de ‘goldlipped’ Pinctada maxima. De 

zilverrandoester wordt gebruikt aan de noordwestelijke kust van Australië, 

Indonesië, Filipijnen Thailand en Burma. Deze oester vormt witte en zilvergrijze 

parels. De oesters kunnen zeer groot worden, wel zo’n 30 cm in doorsnede. 

Hierdoor kunnen er gemakkelijk grote parels ontstaan, tot maximaal 20 mm. De 

goudkleurige gekweekte parels van de goudrandoester zijn op dit moment erg 

populair. De goudrandoester komt veel voor op de Filipijnen. De kleur loopt van 

Champagne naar warm goud. De goudrandoester is kleiner dan de 

zilverrandoester en produceert daardoor kleinere parels dan de zilveren variant.  

Er komen relatief weinig goudkleurige gekweekte parels op de markt zo’n 

250.000 per jaar. In Nederland zijn ze ook moeilijk verkrijgbaar. Pure & 

Timeless levert witte, gouden alsook zilvergrijze en multicolor Zuidzeeparels met 

certificaat van echtheid. 
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Zoetwaterparel (Hyriopsis cummingii / Christaria plicata) 

 

Zoetwaterparels worden gekweekt in mossels in diverse kwekerijen in Japan en 

China. De zoetwaterparels hebben een aantal natuurlijke kleuren parels 

afhankelijk van de soort. Zo zijn er van nature witte, zalmroze, lavendelkleurige, 

paars-blauw, en groenachtige zoetwaterparels. Afwijkende zoetwaterparels zijn 

behandeld om de kleur te verkrijgen. Dit kan door een techniek met laser of met 

een verftechniek welke de verf in onderste parelmoerlaagjes laat hechten zodat 

de kleur niet van de parel af kan slijten. Zoetwaterparels zijn er in heel veel 

afwijkende vormen. Wat vroeger bestempeld werd als onbruikbaar wordt nu 

door veel designers gezien als een uitdaging. Op dit moment worden er veel 

sieraden gemaakt van barokparels, potato-vormparels, rijstpareltjes en 

buttonparels. Natuurlijk blijven de klassieke ronde parels altijd in trek bij veel 

parelliefhebbers De zoetwaterparels benaderen het beste de ‘natuurlijk 

gevormde’ parel, dit omdat zij geen kern hebben. 
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Hoe herken je een echte parel? 

Als je parels gaat kopen wil je natuurlijk weten of het wel echte zijn. Het is heel 
eenvoudig om dit te achterhalen. Dit kan op verschillende manieren: 

1. Goed kijken 

Parels zijn uniek. Als je naar elke parel aan een snoer of armband kijkt zijn 
de kleur, vorm, grootte en glans (luster) niet helemaal gelijk. Het is een 
natuurproduct en elke parel heeft zijn eigen “persoonlijkheid”. Nep parels zijn 

in de regel allemaal gelijk. Er zijn wel echte parelsnoeren die nagenoeg gelijk 
zijn qua kleur, grootte etc. maar die zitten in het hogere prijssegment en 

zullen met een certificaat geleverd worden. 
 

2. Aanraken 

Zelfs als het warm is voelen echte parels koel aan. Plastic parels voelen over 
het algemeen warmer aan. Als de imitatie parels van glas zijn zijn ze 

doorgaans een stuk zwaarder dan parels. Echte parels zijn wel weer zwaarder 
dan imitatie parels. 
 

3. Wrijving test 
Als je twee parels tegen elkaar wrijft  voel je wat weerstand, een sort 

schurend effect. Nep parels glijden zonder weerstand over elkaar. Als je twee 
echte parels over elkaar wrijft komt er ook een klein beetje poeder van af. 

Dit heeft verder geen schadelijk effect op de parel.  
 

4. Tanden test 

Ook kun je een parel ook over je tanden wrijven. Je voelt dan een licht 
schurend effect. Nep parels glijden zonder weerstand over je tanden. 

                              
5. Verhitten 

Een echte parel kun je zonder problemen 30 seconden verhitten met een 

aansteker. Het oppervlak blijft intact zonder verkleuringen. De glans blijft en 
er zijn geen vervormingen. Imitatie parels zullen bij verhitten stinken, 

verkleuren of zelfs vervormen. 
 

6. Chemische oplossing 

Leg de parel in een badje nagellak remover (aceton) en er gebeurt niets mee. 
Een imitatieparel zal binnen enkele minuten zijn glans hebben verloren.  
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Welke kwaliteiten parels zijn er? 

Als je op het punt staat om parels te kopen is het belangrijk om te weten wat de 

verschillen tussen parels zijn en hoe je deze kunt herkennen. Prijs en kwaliteit 
zijn bepalend maar ook de vorm, grootte en zelfs de kleur.  

Er zijn 7 elementen van belang bij het bepalen van de waarde van parels. Hierbij 
komt dat er voor verschillende soorten parels ook nog eens aparte waardering 
systemen gehanteerd worden.  

 
De 7 belangrijkste elementen die de waarde van een parel bepalen zijn:  

Luster  

 
 
Dit is de eerste en belangrijkste factor voor de schoonheid van een parel. Luster 
is vrij vertaald de mate van glans van een parel. Bij het kopen van parels moet 

het luster een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. Om een hoog luster te 
herkennen kun je bijvoorbeeld kijken naar hoe scherp je reflecties in de parel 

kunt zien. Hoe beter de reflectie in een parel hoe hoger het luster en dus de 
waarde van de parel. Parels met een hoog luster lijken ook van binnenuit te 
stralen.  

Afmeting  

 
Hoe groter de parel, des te zeldzamer is deze. De grootte van de parel wordt 
aangeduid in millimeter doorsnede. Deze afmeting kan variëren van 4mm tot 
aan de zeer zeldzame 18mm parels  
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Vorm  

 
Hoe ronder een parel is des te waardevoller is deze. Het ultieme doel is een 
perfect ronde parel al zijn er ook veel andere zeer gewaardeerde vormen. 

Baroque of barok parels bijvoorbeeld. Deze hebben een lineaire vorm die vrij 
populair is. Zoek bij het kopen van parels dus naar de vorm die je aanspreekt of 

dit nu klassiek rond of anders is. 

Oppervlak  

Hoe mooier het oppervlak van de parel hoe hoger is de kwaliteit en dus de prijs. 
Parels zijn een natuurproduct en omdat je de natuur nu eenmaal niet kunt 

dwingen zullen de meeste parels wel een of meerdere onregelmatigheden 
vertonen. Hoe lager die onregelmatigheden des te beter is de parel.  

Kleur  

De kleur van de parels heeft gek genoeg niet veel invloed op de waarde behalve 

door populariteit. Uiteindelijk bepaald jouw eigen voorkeur welke kleur parels je 
aanspreekt. Traditioneel gezien is er veel vraag naar ivoorwitte en donkere 

parels.  

Natuurlijk of gekweekt  

Dit is het verschil tussen parels die in zee gevonden worden en parels die in 
parelkwekerijen gekweekt worden. In de branche vindt je eigenlijk alleen 

gekweekte parels.  

Soort parel  

Elk soort parel heeft zijn waarde. Dit hangt samen met de zeldzaamheid of de 

tijd die het kost om ze te kweken. Zuidzeeparels, tahitiparels, akoyaparels elke 
soort heeft zijn eigen basiskwaliteit en kweektijd en daaraan gekoppeld ook een 
basiswaarde.  

 

Beoordeling van parels  

Om het klanten makkelijker te maken om parels te kiezen is er een 

beoordelingsstandaard die door de meeste juweliers gehanteerd wordt. We 

noemen dit systeem de AAA-A methode en de A-D methode (ook bekend als 

Tahiti methode). De AAA-A methode Dit systeem gebruikt een schaal van A tot 

AAA waarbij AAA de hoogste kwaliteit is. De A-D methode Deze methode deelt 

parels in van A tot aan D kwaliteit waarbij A de hoogste kwaliteit is en alles 

onder D niet geschikt is voor gebruik in sieraden.  
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Hieronder een voorbeeld van de verschillende kwaliteiten Akoya parels: 

  

Akoya kwaliteit  

 
Beschrijving 

 

 Minimale dikte parelmoer van 
0.4mm. 

 Hoog Luster met een zeer hoge 
mate van reflectie. 

 Je kunt je eigen gezicht scherp 

weerspiegeld zien in het 
oppervlak van de parel. 

 Gereflecteerde lichtbronnen zijn 
scherp te zien in het oppervlak 
van de parel. 

 Oppervlak 95 tot 99% vrij van 
onzuiverheden. 

 Nagenoeg identieke parels als het 
gaat om kleur, luster, vorm en 
grootte.  

 

 

 Zichtbaar dik parelmoer van 

0.4mm of meer. 
 Hoog Luster met een zeer hoge 

mate van reflectie. 
 Je kunt je eigen gezicht scherp 

weerspiegeld zien in het 
oppervlak van de parel. 

 Gereflecteerde lichtbronnen zijn 

scherp te zien in het oppervlak 
van de parel. 

 Oppervlak 95 tot 99% vrij van 
onzuiverheden. 

 Nagenoeg identieke parels als het 

gaat om kleur, luster, vorm en 
grootte.  

  

 

 

 Zichtbaar dik parelmoer. 

 Hoog Luster met een zeer hoge 
mate van reflectie. 

 Je kunt je eigen gezicht 
weerspiegeld zien in het 
oppervlak van de parel. 

 Gereflecteerde lichtbronnen zijn 
goed te zien in het oppervlak van 

de parel. Enige mate van 
onscherpte is te zien.  
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    Oppervlak 90 tot 95% vrij van 
onzuiverheden. 

 Bijna perfecte matching parels als 
het gaat om kleur, luster, vorm 

en grootte. Zeer kleine onderlinge 
verschillen. 

       

 

   

 Dunner parelmoer.  

 Goed Luster met een mooie 
reflectie. 

 Gereflecteerde lichtbronnen 
hebben onscherpe satijnachtige 
randen. 

 Oppervlak 80 tot 85% vrij van 
onzuiverheden. 

 Goede matching van de parels. 
Weinig variatie in kleur, luster , 
vorm en grootte. 

   

 

   

 Dun parelmoer . 
 Luster is laag met weinig 

reflectie. 

 Gereflecteerde lichtbronnen 
hebben onscherpe satijnachtige 

randen. 
 Oppervlak 70% vrij van 

onzuiverheden. 
 Goede matching van de parels. 

Weinig variatie in kleur, luster , 

vorm en grootte. 

Hanadama betekend vrij vertaald vanuit het Japans "Ronde Bloem". Dit is de 
hoogste waardering die een Akoya parel kan hebben. Zelfs de waardering 

Hanadama betekend niet dat de parel geen kleine onzuiverheden kan bevatten. 
Hierom kun je geen enkele parel het predikaat 100% perfect meegeven. Het 
blijft een natuurprodukt. 

 

 

Lees hier over de andere soorten parels en hun beoordeling: 

Zoetwater parels kwaliteit beoordeling 

Tahiti Parels kwaliteit beoordeling 

Zuidzee Parels kwaliteit beoordeling 

  

http://www.pureandtimeless.nl/webshop/page.html?id=45
http://www.pureandtimeless.nl/webshop/page.html?id=47
http://www.pureandtimeless.nl/webshop/page.html?id=46
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Hoe onderhoud je parels? 
Parels zijn een natuurproduct en hebben zo hun kwetsbaarheden. Je moet er 

goed voor zorgen om ze in de beste conditie te houden. Hieronder lees je hoe je 

jouw parels in topconditie houdt. 

 

Voorkom uitdroging. 

De beste manier om je parels lang mooi te houden is door ze vaak te dragen. 

Het vocht en talg van je huid die voorkomen dat je huid uitdroogt wordt ook 

opgenomen door de parels met hetzelfde effect. Draag je parels daarom zeker 2 

of 3 keer per jaar. Bewaar je parels altijd op kamertemperatuur en niet in direct 

zonlicht. Als je de parels lang weglegt kun je ze met een pluisvrije doek met 

daarop een druppeltje olijfolie opwrijven.  

 

 

Vermijd chemische middelen. 

Het oppervlak van een parel kan aangetast worden door chemische middelen. 

Denk bijvoorbeeld aan agressieve zeep, chloor in een zwembad maar ook aan 

cosmetische producten zoals parfum en haarlak. Doe altijd eerst je make-up en 

parfum op en doe dan pas je parels om.  

 

Schoonmaken. 

Na het dragen van parels is het belangrijk om ze schoon te maken met een 

zachte vochtige doek. Indien nodig kun je een beetje alcohol of nagellak 

remover om vuil of vet van je huid te verwijderen. Daarna even opwrijven met 



16 
 

een doekje met een druppel olijfolie. Voorkom krassen en beschadigingen door 

je parels in hun eigen doosje of zakje te bewaren. 

 

Overig. 

Controleer af en toe of de sluiting nog goed sluit en bekijk of er geen slijtage aan 

de zijdedraad aan het ontstaan is. Laat elke 5 jaar je parelsnoer of armband 

opnieuw knopen.  
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Welke lengte collier past bij mij? 

Als je online een parelketting of collier wilt kopen is het lastig om te bepalen hoe 
een bepaalde lengte valt.   

Met onderstaande afbeelding zul je makkelijker kunnen kiezen welke lengte van 
ketting voor jou het meest geschikt is. Deze maten zijn voor vrouwen met een 

"normaal" postuur. Als je twijfelt neem dan even contact met ons op of kom 
naar de winkel.  

Overigens mag je altijd binnen twee weken zonder opgaaf van redenen je 

aankoop terugsturen, het kan dus niet verkeerd gaan. 

   

(korte) Choker 30-40 cm 

Een choker is de kortste variant (parel) ketting en valt net boven het 

sleutelbeen. De choker draag je het best bij een mooie avondjurk of als 

bruidssieraad. Hij laat je hals en kaaklijn extra mooi uitkomen. Uitermate 

geschikt voor een strapless jurk of top.  

Prinses 40-45 cm 

Deze ketting lengte is verreweg de meest gekozen lengte, Pure & Timeless levert 

de meeste van haar producten standaard op 42 cm. Combineert goed met een 

blouse of strapless avondjurk.  Deze lengte valt net over het sleutelbeen en is 

goed te combineren met hangers en medaillons.   

Matinee 45-60 cm 

Deze lengte valt tot net boven  de buste en staat bij alle vrouwen ongeacht het 

postuur. Veel gedragen bij formele of zakelijke gelegenheden maar ook bij een 
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spannend decolleté de juiste keuze. Eventueel te combineren met hangers, 

broche, bedels etc. 

Opera 60-80 cm 

Eindeloos combineren met een opera lengte parelketting. Matched met een 

ronde hals. Ook dubbel te dragen of om de pols gewikkeld als armband. Geeft 

een gedistingeerde look als hij "enkel" gedragen wordt. 

Lariat of Rope 80 - 100 cm 

 

Deze lengte komt rond je navel uit. Draag hem "enkel" of met een knoop er in. 
Dubbel kan ook en dan met of zonder clip.  

Certificaat en garantie 
Bij elk handgemaakt parelsieraad dat wij verkopen vanaf een A+ kwaliteit 

leveren wij een certificaat van echtheid. Op dit certificaat staan de diverse 

kwaliteitsbepalingen 

aangegeven. Niet alleen het 

type parel maar ook de vorm, 

kleur, glans van binnenuit en 

kwaliteit staat hierop 

vermeldt.  

 

De parels die wij leveren zijn 

stuk voor stuk gecontroleerd 

door een edelsteenkundige 

alvorens deze door ons 

handmatig worden verwerkt 

tot sieraad. Barok parels en 

parels van een lagere kwaliteit 

dan A+ krijgen geen 

certificaat meegeleverd maar 

zijn wel altijd door ons 

geselecteerd op maat, kleur 

en vorm.  

 

De sluitingen en andere goud-

zilver onderdelen zijn gegarandeerd echt en te herkennen aan het officiële goud- 

of zilvermerk. Niet alleen leveren wij 925 Sterling zilveren sluitingen en 

oorstekers/hangers, ook heeft u de keuze uit 14 karaat witgoud-geelgoud of 

roségoud. Daarnaast is het ook mogelijk sluitingen in 18 karaat witgoud of 

geelgoud te verwerken in de sieraden.  

 

Op alle sieraden geleverd met certificaat geven wij 2 jaar volledige garantie, 

hiervoor dient u ten alle tijde de factuur te bewaren. 
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Over Pure & Timeless 

Pure & Timeless is al bijna 10 jaar het adres voor 

ambachtelijk geknoopte parelsieraden en door de goudsmid 

op vakkundige wijze gemaakte pareljuweeltjes in goud- of 

zilver. U kunt terecht op de website met meer dan 800 

artikelen maar bent ook van harte welkom in onze winkel 

te Bussum. 

 

Onze zoet- en zoutwaterparels komen onder andere uit 

China, Japan, Australië, Indonesië en Tahiti. Wij hebben in de loop der jaren 

goede contacten opgebouwd met een aantal kwekerijen en leveranciers, 

hierdoor staan wij garant voor de parels welke wij verkopen. De parels worden 

na binnenkomst gecontroleerd door een edelsteenkundige om de kwaliteit te 

kunnen waarborgen, hierna worden ze vakkundig verwerkt tot prachtige 

parelsieraden en afgeleverd met certificaat en 2 jaar garantie. 

 

In de winkel hebben wij een ruim assortiment parelsieraden, van Zoetwater- tot 

Tahiti- Zuidzee en Akoya parels. Wij verkopen geen imitatieparels. Wel kunt u 

ook bij ons terecht voor reparaties en het opnieuw laten knopen van oude 

parelcolliers. 

  

Francis Hage is als eigenaar van Pure & Timeless steeds de contactpersoon 

wanneer u online of telefonisch vragen hebt of onze winkel bezoekt. Zij 

adviseert, ontwerpt en helpt met het uitdenken van nieuwe creaties op 

parelgebied. Bij een bezoek aan de winkel kan zij u alles vertellen over de 

diverse soorten parels, kweekmethoden en herkomst. Ook denkt zij met u mee 

wanneer u uw bruidssieraden komt samenstellen of een uniek sieraad wilt 

aanschaffen.  

 

Tijdens klantgesprekken neemt zij ruim de tijd om alles te bespreken, de 

telefoon gaat dan over op de voicemail en andere klanten moeten wellicht even 

wachten. Om te zorgen dat u uw wensen rustig kunt bespreken is het daarom 

aan te raden om even een afspraak te maken. Natuurlijk bent u ook zonder 

afspraak van harte welkom in de winkel (tijdens openingstijden). 

 

In verband met de werkzaamheden in het atelier en de verwerking van de vele 

online orders heeft de winkel in Bussum beperkte openingstijden, deze zijn te 

vinden op de website. Mocht u graag op een ander tijdstip een afspraak willen 

maken informeer dan even vooraf wanneer dit kan. 

 

Francis Hage is naast eigenaar van Pure & Timeless ook moeder/verzorger van 3 

pubers, waarvan de jongste vanwege zijn lichamelijke en geestelijke handicap 

veel extra zorg nodig heeft. Om deze reden is de winkel op maandag en dinsdag 

gesloten, dit zodat er op deze dagen tijd vrij blijft om dokters- en therapeut 

bezoekjes af te kunnen leggen. Ook telefonisch is het dan soms lastig om 

contact met haar te krijgen, een email sturen is dan een prima oplossing. 
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Contact met Pure & Timeless 
Heeft u vragen, opmerkingen of bent u geïnteresseerd in onze producten neem 

dan op een van onderstaande manieren contact met ons op. 

 

Adres winkel: 
Pure & Timeless 
Schoolstraat 3 

1404 HK BUSSUM 
 

Email: 
Info@pureandtimeless.nl 

 
Telefoon: 
030-2684726 

Post en retouren: 
Pure & Timeless 
Postbus 7051 

3430JB NIEUWEGEIN 
 

Facebook: 
www.facebook.com/pureandtimeless  

 
Instagram: 
www.instagram.com/pureandtimeless 
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