
Het grootste trouwringen atelier van Nederland is 
gevestigd in Bergen op Zoom en is een uur rijden vanaf 

Utrecht en 45 minuten van Rotterdam. 
Parkeren kan gratis voor de deur.

Guido Gezellelaan 76
4624 GN Bergen op Zoom

( Tussen nr.  72 en 78 het s t raat je inr ijden)

T:  +31 (0) 164-256845
info@ar tobject . nl   |   w w w.ar tobject . nl

... en samen met Jorg mede-eigenaar van Artobject. Met 
mijn bijna 30 jaar ervaring weet ik de meest technische 
kanten van het vak nu wel. Maar toch blijven we leren en 
openstaan voor nieuwere technieken. Ik begeleid het proces 

van een sieraad van het begin tot aan het einde en ben 
mede verantwoordelijk voor ons team en de marketing.

Het allermooiste van ons vak is het meedenken met onze 
klanten en ze zo aan een passend sieraad te helpen. Of het 
nu gaat om een verlovingsring, trouwringen of het omsmelt-
en van goud van een dierbare, het blijft iedere keer weer 
een mooi proces! Op zo’n manier is werken verre van saai 

en geeft het echt voldoening!

... tevens mede-eigenaar en loop ook al weer wat jaartjes 
mee als diamantzetter, wat een heel mooi specifiek vak is. 
Werken met het meest duurzame en kostbaarste materiaal 

uit onze natuur, diamant!

Maar het mooiste van alles is toch wel waar het begint, bij 
de klant in onze winkel. Het eerste gesprek, samen met 
de klant op zoek naar datgene dat ze uiteindelijk graag 
willen hebben. Daarna gaan we in het atelier aan de slag 

met het team om tot het gewenste eindresultaat te komen. 
En als dan uiteindelijk die grote glimlach er is of soms 
zelfs een emotionele traan, dan is het voor ons geslaagd 

en dat geeft enorm veel positieve energie!

Gespecialiseerd in 
handgemaakte

ringen
gevestigd in Bergen op Zoom en is een uur rijden vanaf 

ringentrouw-

Hoi, ik ben Jorg

Hoi, ik ben Robert



Zoeken jullie iets speciaals of unieks? Zijn jullie 

geïnspireerd geraakt door iets wat jullie op internet 

hebben gezien? Jullie zouden graag iets dergelijks 

willen, maar het is net nog niet helemaal zoals 

jullie willen? Art Object helpt u op weg met ‘Custom 

made design trouwringen’. Samen bespreken we 

de ideeën of schetsen en bekijken we wat jullie 

wensen zijn. Van welk materiaal maken we het en 

welke stenen mogen erin verwerkt worden?

De Grootste Trouwringen Edelsmederij van 

Nederland biedt jullie een unieke rondleiding aan 

in het atelier. Altijd al willen weten hoe trouwringen 

worden gemaakt? Van A tot Z word je in het proces 

meegenomen.

Daarna is er ruim de gelegenheid om onze enorme 

collectie trouwringen te bekijken. En zit jullie ringen 

er niet bij of moet het net iets anders worden? Dan 

wordt dit op maat gemaakt. Eventueel naar wens 

met oud goud van een dierbaar persoon.

Belangrijk om te weten is dat wij ons materiaal 

zelf inkopen en de trouwringen in ons eigen atelier 

maken; dat betekent dat jullie direct bij de bron 

zitten.

PS: De Trouwringen Experience is helemaal gratis 

en kopen is zeker niet verplicht.

Kijk mee over de schouder van Nederlands beste 
goudsmeden. De kunstenaars van Art Object doen 
alles voor de perfecte trouwringen.

Trouwringen 
Experience

Kom &ervaar!

“Dank jullie wel voor 
dé perfecte trouwringen!”

Voor onze trouwringen hadden we eigenlijk een niet al te groot budget en dus zijn we eerst bij een gewone juwelier geweest. Hier was erg beperkte keuze en de prijzen vielen ons behoorlijk tegen. We hebben toen besloten om naar Art Object te gaan: we zagen hun stand op een trouwbeurs en lazen goede recensies. We kunnen nu zeggen: de service is TOP! Robert nam alle tijd voor ons en al onze ideeën waren bespreekbaar. De ringen waren ruim op tijd klaar en we mogen ze elk jaar langs brengen voor een service-beurt. We zijn netjes binnen ons budget gebleven, en hebben zelfs nu iets unieks en van hoogwaardige kwaliteit. Dank!
- Kim en Pepijn

Custom made 
trouwringen


