CERTIFICAAT NUMMER / REPORT NUMBER : A- ***VOORBEELD / SAMPLE***
Gewicht / weight

: 1.2 karaat / 1.2 carat (gezette steen, geschat / set stone, estimated)

Maat / size

: 6.88 mm Ø x 4.50 mm diepte /depth

Vorm / shape

: rond / round

Kleur / colour

: lichtblauw / pale blue

Transparantie / transparancy

: transparant

Slijpsel / cutting style

: gemengd slijpsel / mixed cut

Polariscopisch beeld / polariscopic image

: optisch anisotroop / optical anisotropic

CCF-reactie / CCF-reaction

: groen / green

Brekingsindex / refractive index (Nmin - Nmax)

: Nmin 1.571 - Nmax 1.580

Dubbelbreking / birefringence (∆n)

: ∆n 0.009

Optisch teken / optic sign

: Uniaxiaal negatief / uniaxial negative

Pleochroisch beeld / pleochroic image

: blauw - kleurloos / blue-colourless

Conclusie / conclusion

: Soort / species: (Natuurlijk) Beryl / (Natural) Beryl
: variëteit / variety: Aquamarijn / Aquamarine

Opmerkingen / comments

Steen is gezet in ring. Geen waarmerken in de ring, metaal is getoetst 14K
geelgoud.
Stone is set in ring. No hallmarks, metal is assayed 14C yellow gold.

Soort taxatie / type of appraisal

Vervangingswaarde
Op verzoek van cliënt is er een geschatte vervangingswaarde van het gehele
sieraad gemaakt:
De kleur van de steen is wat te licht, maar slijpsel, symmetrie en polijsting zijn
van bovengemiddelde kwaliteit. De ring is van 14K geelgoud (gewicht aan goud
±2.75 gram) en is van hoge kwaliteit, zeer waarschijnlijk handgemaakt (geen
gietwerk of preforms).
On clients request an appraisal of the replacement value of the complete piece
is made:
The colour of the stone is a bit too pale, quality of cut, symmetry and polish are
above average. The ring is made of 14C yellow gold (±2.75 grams of gold) and
of high quality. Most likely handmade (no castings or preforms).

Taxatie vervangingswaarde steen
Appraisal replacement value of stone

***VOORBEELD / SAMPLE***

Taxatie vervangingswaarde sieraad (ring en steen)
Appraisal replacement value of complete piece
(ring and stone)

***VOORBEELD / SAMPLE***

Certificaat opgemaakt door
Gemstone report made by

Datum / Date

Is getekend / signed

