
Speciaal voor 
jullie gemaakte 
trouwringen.

Van witgoud 

tot een warme 

kleur geelgoud, 

met of zonder 

edelstenen, 

van modern tot 

klassiek….Trouw-

ringen kun je overal kopen maar 

voor een echt persoonlijk en speciaal 

gemaakt paar kom je naar edelsmid Jeroen 

Witkamp. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere 

ring laten maken van een erfstuk van een 

dierbare? Heb je een eigen ontwerp of 

speciale wens? Hij helpt jullie graag!

www.atelierwitkamp.nl

Een mooie hanger met hetzelfde steentje als in je trouwring, 
oorbellen die passen bij je jurk? Of stijlvolle manchetknopen 
voor de bruidegom? Edelsmid Jeroen Witkamp verzorgt meer 
dan alleen trouwringen. Hij staat bekend om zijn sieraden 
die netjes en strak zijn afgewerkt maar altijd nog een “ziel” 
hebben. Ze zijn met liefde voor het vak gemaakt. Jeroen is 

ook gespecialiseerd in klassieke juwelen.
 Edelsmid Jeroen Witkamp 

geeft jullie speciale 
dag een extra gouden 
randje.

klassiek….Trouw-

ringen kun je overal kopen maar 

voor een echt persoonlijk en speciaal 

www.atelierwitkamp.nl

hebben. Ze zijn met liefde voor het vak gemaakt. Jeroen is 
ook gespecialiseerd in klassieke juwelen.

 Edelsmid Jeroen Witkamp 



www.atelierwitkamp.nl

U bent van harte welkom om zonder nieuwsgierige blikken van 
andere klanten uw wensen te komen bespreken in mijn atelier 
in Barendrecht. Een erg drukke agenda? Dan kom ik voor een 
eerste kennismaking graag bij u langs.

Edelsmid Jeroen Witkamp

Mobiel: 06 - 203 55457

Mail: jeroen@atelierwitkamp.nl

‘Jeroen Witkamp is een vakman pur sang en 

een edelsmid in hart en nieren. Zijn ruim 25 jaar 

ervaring ziet u terug in de kwaliteit en veel-

zijdigheid van zijn sieraden. Hij is een echte 

perfectionist en neemt alleen genoegen met de 

hoogste kwaliteit. Jeroen vindt het jammer dat 

zoiets moois en dierbaars als een sieraad vaak 

een massaproduct is. Zijn motto is: “Alleen iets 

dat met de hand en met passie wordt gemaakt 

heeft uitstraling”. Jeroen geeft graag open en 

eerlijk advies en tijdens uw bezoek krijgt u een 

kijkje achter de schermen in zijn atelier. Hij neemt 

de tijd, luistert goed en werkt uw wensen uit in 

een uniek en exclusief sieraad’.


