
 

Siebel Juweliers voortaan Koninklijk 
Speciale prinsessenring vanaf vandaag in de collectie 

Den Haag, 17 april 2013 – Ter ere van het 100-jarig bestaan van Siebel Juweliers, heeft Hare 

Majesteit de Koningin de juweliersketen het recht verleend tot het voeren van het predicaat 

Koninklijk. Vanaf vandaag is de bedrijfsnaam officieel omgedoopt tot Koninklijke Siebel Juweliers 

en ook het bedrijfslogo is passend gemaakt: het reeds bestaande kroontje is getransformeerd naar 

een afgeleide van de Koninklijke Kroon en bestaat vanaf nu uit een hoofdband met vijf diademen. 

Niet alleen voor Siebel Juweliers is 2013 een bijzonder jaar, ook voor het Koninklijk Huis is het een 

memorabel jaar, met de op handen zijnde troonswisseling. Om 2013 te markeren en om de 

Koninklijke feestvreugde met Nederland te delen, heeft Siebel Juweliers een speciale prinsessenring 

ontworpen. In samenwerking met een van Nederlands oudste diamantair en goudsmederij, is de briljante 

ring solitair gezet (1 briljant, vanaf 0.05 karaat), en is onderdeel van de nieuwe Isare by Siebel collectie.  

Kroon op 100 jaar 

Algemeen directeur Siebel Juweliers Johan van Hees reageert: “Wij zijn uiteraard geweldig blij met 

het predicaat Koninklijk. We zijn de Koningin zeer erkentelijk en zijn ook bijzonder trots op het feit 

dat we als enige en als eerste juweliersketen ooit, het predicaat morgen voeren. Het is een echte 

kroon op ons 100-jarig jubileum, onze inzet en expertise.”  

Een select aantal Nederlandse bedrijven, verenigingen en instellingen mogen het predicaat Koninklijk 

voeren. Hiervoor moet een organisatie onder andere een belangrijke plaats innemen in het 

vakgebied en een bijzonder jubileum vieren. Vorig jaar op 30 maart 2012 bestond Siebel Juweliers 

precies 100 jaar. De eerste juwelierszaak van de heer A. Siebel werd op 30 maart 1912 geopend aan 

de Weste Wagenstraat in Rotterdam. Anno 2013 is Siebel Juweliers de grootste keten van Nederland 

in het midden- tot hoog geprijsde segment met 37 vestigingen en een webshop. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Over Siebel Juweliers 

Met 37 vestigingen door heel Nederland, een Mega Outlet op de Kalverstraat in Amsterdam en een webshop is Siebel 

Juweliers de grootste keten van Nederland in het midden- tot hoog geprijsde segment.  

Siebel Juweliers is marktleider op het gebied van trouwringen en heeft een brede collectie horloges, sieraden en 

relatieringen: van klassiek tot modern. Een aantal bekende merken die Siebel Juweliers voert zijn: Ti Sento, Pandora, Mi 

Moneda, Diamonde, Buddha to Buddha, Swarovski, Seiko, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Michael Kors, Guess, Raymond Weil 

en Frederique Constant. Daarnaast heeft Siebel Juweliers ook een serie eigen merken: Isare by Siebel, Siebel Signature, 

Shape by Siebel en Rochemont.  

De belangrijkste bedrijfspijlers zijn goede service en klantgerichtheid. Vanwege de toegankelijke winkels en het deskundige 

personeel is Siebel Juweliers door klanten al meerdere keren bekroond met de ING Retail Jaarprijs en Publieksprijs Beste 

Winkelketen in de categorie Juweliers. 

Kijk voor meer informatie op: www.siebeljuweliers.nl  

http://www.siebeljuweliers.nl/

