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SPECIAL: JUWELEN

Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘De klant vindt hier enkel
unieke juwelen. De helft er
van is hier vervaardigd in
het atelier. Ik werk graag
met kristallen en stenen.
Mijn eigen ontwerpen noem
ik krachtjuwelen, omdat ik
ook energetisch werk.’

Blijven juwelen typische
vrouwenspullen of is er
ook een aanbod voor
mannen?
‘Ik trek vooral klanten aan
die een juweel niet louter
als luxeproduct zien, maar
als een ondersteunend ele
ment in het proces waarin
ze zitten, zoals bij een hu
welijk, scheiding of overlij
den. Mannen komen hier
dus ook, hoewel ze vooral
langskomen om iets voor

hun vrouw te laten maken.’

Wat is het populairste ju
weel in uw aanbod?
‘Dat zijn de ringen, de
trouwringen in het bijzon
der. We nemen veel tijd
voor de klant en luisteren
aandachtig naar zijn wen
sen.’

Zijn juwelen betaalbaar?
‘Ik zorg ervoor dat ze betaal
baar zijn voor iedereen. Ik
verkoop stenen vanaf vijf
euro. Met een koordje er
door hebt u al een mooi ju
weeltje.’

Eigenaar/Uitbater:
Karla Mertens
Open sinds: 1997
Adres:
Amerikalaan 15
3000 Leuven
tel. 01623.00.04
www.karlamertens.be
karla.mertens@skynet.be

‘Krachtjuwelenmet
kristallen en stenen’

KARLA MERTENS
Leuven

Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘We verkopen niet alleen
juwelen, maar maken er
ook in ons eigen atelier.
Lasso is een totaalconcept
en omvat een winkel, een
atelier en een tentoonstel
lingsruimte. We gaan voor
juwelen van kleine labels,
handgemaakt en met een
verhaal.’

Blijven juwelen typische
vrouwenspullen of is er
ook een aanbod voor
mannen?
‘We hebben een aantal ju
welen voor mannen. Het
zijn veeleer sobere en stoe
re ontwerpen.’

Wat is het populairste
juweel in uw aanbod?
‘Onze eigen collectie ver

koopt goed. Die brengen we
op de markt onder de naam
Lasso.’

Zijn juwelen betaalbaar?
‘We hebben voor elk budget
wel iets. We verkopen rin
gen van 25 euro, maar ook
van bijna 1.400 euro. Jonge
meisjes zullen eerder kie
zen voor trendy ontwerpjes
in kunststof, wat het be
taalbaar maakt. Ietwat ou
dere dames verkiezen een
duurzamer model en heb
ben daar iets meer voor
over.’

Eigenaar/Uitbater:
Sanne Trekker en Sofie Demaret
Open sinds: 2013
Adres:
Parijsstraat 10
3000 Leuven
tel. 01688.69.51
www.lassojuwelen.be
contact@lassojuwelen.be

‘Handgemaakte juwelen
met een verhaal’

LASSO JUWELEN
Leuven



Tekst en foto's:
Evelyne Sauvage

Watmaakt uwzaak
bijzonder?
‘Het bijzondere is dat ik eigen
lijk een uurwerkmaker ben. De
mensen kunnen bijmij hun
horloges en klokken laten her
stellen.Maar uiteraard ver
koop ik ook juwelen. Ik sta be
kend in de regio voor de juwe
len van hetmerkOrage. Ik heb
een vast cliënteel opgebouwd
dat naar dewinkel komt voor
mij.’

Blijven juwelen typische
vrouwenspullen of is er ook
een aanbodvoormannen?
‘Juwelen blijven toch typische
vrouwenspullen. Hetmerk
Orage legt zich stilaan toe op
mannen. Dat zalmeer enmeer
gebeuren. In hun catalogus
hebben ze toch al twee bladzij
den voormannen,met arm
banden en kettingen. Ook in de

winkel krijg ik af en toe de
vraag naar sieraden voorman
nen.’

Wat is het populairste ju
weel in uwaanbod?
‘De nieuwe trend zijn nu de bi
colorjuwelen, zilveren sieraden
bedektmet een laagje goud.
Goud is te duur geworden.’

Zijn juwelenbetaalbaar?
‘De zilveren juwelen bedekt
met een laagje goud zijn zeker
betaalbaar. Onder de 100 euro
hebt u al eenmooie ketting.
Maar voor de feestdagenwillen
demensenwelwat extra beta
len voor eenmooi cadeautje.’

Eigenaar/Uitbater: Marc
Ausloos
Open sinds: 1981
Adres:
Gellenberg 2
3210 Lubbeek
tel. 01663.12.85

‘Uurwerkmaker en
juwelier’

MARC AUSLOOS
Lubbeek

Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘We zijn een Leuvense fami
liezaak die al sinds 1902 be
staat. Na meer dan honderd
jaar en vier generaties blijven
we trouw aan ons aanbod.
We verkopen enkel uurwer
ken uit Zwitserland en juwe
len uit Europa. Daarmee on
derscheiden we ons van an
dere juweliers.’

Blijven juwelen typische
vrouwenspullen of is er
ook een aanbod voor man
nen?
‘Bij ons vindt u bijna uitslui
tend juwelen voor vrouwen.
We krijgen wel voorstellen
binnen voor juwelen voor
mannen, maar daar gaan we
bewust niet op in. Voor man
nen hebben we wel een
mooie keuze aan uurwerken.’

Wat is het populairste ju
weel in uw aanbod?
‘Bij ons is er veel vraag naar
de klassieke verlovingsring in
witgoud of diamant. Ook de
trouwringen zijn populair.’

Zijn juwelen betaalbaar?
‘Ja, juwelen zijn zeker betaal
baar. Juwelen moeten niet
per se uit Azië komen om be
taalbaar te zijn. Voor kwali
teit zal u wel een prijs moe
ten betalen. Vanaf 100 euro
kunt u hier al een paar mooie
doorstekers kopen.’

Eigenaar/Uitbater:
Familie Tollet
Open sinds: 1902
Adres:
Bondgenotenlaan 42
3000 Leuven
tel. 01622.26.98
www.tollet.be
info@tollet.be

‘Al vier generaties
lang in Leuven’

TOLLET
Leuven

13


