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Hoe mooi zou het zijn als je de liefde oneindig kon maken? Vonden verschillende juwelenlabels aak en 

dus lanceerden ze een ‘forever’ collectie met sieraden die nooit meer uit kunnen. Hiër kan je zo'n 

permanent juweeltje laten lassen. 

DE BAND GAAT NOOIT STUK 

Permanent bracelets; in Noord-Amerika zijn ze al langer populair en ook ap Tik Tok is de hashtag een hit. 

Bij zo'n endless juweel wordt een speciale band letterlijk vereeuwigd door de uiteindes aan elkaar vast 

te lassen. Nadat je jouw armband, enkelband of ketting hebt gekozen, wordt deze opgemeten zodat-ie 

perfect aansluit zoals jij het wil (best niet te strak maar ook niet te los). In amper 10 minuutjes tijd heb je 

jouw sieraad voor het leven!
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Cela tnhe] 

Ejaclynforbes 

@ : meer opwinden RSE STel 

&jJaclynforbes @ 

you'll either love it or hate it: A PERMAMNENT 

BRACELET!? #torontotiktok Meer lezen 

  

  

JJ Roxanne - Instrumental - Califa Azul 

Een prachtige (pijnloze) symboliek die al heel wat vriendinnen, tortelduiven, moeder-dachterduo’s… 

wist te overtuigen. Het idee erachter is dan ook fantastisch en zo'n endless juweel is overigens 

heel praktisch. Je hoeft niet langer te prutsen met slatjes of bang te zijn dat je een sieraad verliest. 

Bovendien zijn de designs minimalistisch en tijdloos plus bestaat zo'n eternal bracelet meestal uit een 

niet-magnetisch edelmetaal. Geen ‘gebieg’ bij (vliegtuis)controles dus én je huid zal er niet groen van 

uitslaan.
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Meer bekijken op Instagram 

OQÛ A 
174 personen vinden dit leuk 

annaninanl 

Its the 1-year anniversary of our Never-Ending bracelet! We started a year ago in 
our Atelier at the Herengracht and now we offer the welding service in all of cur 
stores D Click the link in our bio to make an appointment or order your voucher 

online! 

Our stores: 

ROTTERDAM 

Pannekaekstraat 204 

AMSTERDAM 

Gerard Doustraat 94 

Herengracht 369 

ANTWERP 

Oever 6
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Naem zo'n permanente armband gerust ‘de tattoo onder de juwelen’, al is-ie net iets minder definitief 

(en vandaar ook populair), Is de vriendschapsband toch stuk (snif) of moet je onder de scanner? Dan kan 

je hem met één schaarknip makkelijk weer verwijderen. 

HIER KAN JE ‘T LATEN LASSEN 

In ons land kan zo'n ‘'las-machine'’ enkel door een erkende goudsmid worden aangekocht. Zo'n toestel is 

bovendien peperduur dus werd het voor de trend knap lastig om tot over de oceaan te waaien. Toch is 

het haar gelukt, want intussen bieden verschillende Belgische juwelenshops zo'n forever bracelets aan. 

Mét succes, 

1. DE ENDLESS-COLLECTIE VAN ELISA LEE 

Het Gentse Elisa Lee doopte haar permanente juwelencollectie ‘Endless’ en biedt arm- en enkelbandjes 

uit massief goud (14K of 18K wit, geel en rosé). Je kan de dikte en het type schakel zelf kiezen en laat 

alles verzegelen op hun speciale ‘las-dagen’ 

Vanaf € 100 voor één bandje — boek hier je afspraak in Gent. Ronse of Antwerpen. 

® elisalee.be 
16.9Kk volgers 

  

  
Meer bekijken op Instagram 

OQÛ WN 
85 personen vinden dit leuk 

elisalee.be 

The end of the year -- Maar niet het einde van onze endless collectie. Verzegel je 

vriendschap, liefde of familieband met een van onze permanente armbandjes die 
ter plekke door onze goudsmid wordt gelast. The perfect gift or the perfect date. 

Interested? Koop een endless collectie cadeaubon, of maak rechtstreeks een 

afspraak op onze website. See you there! 

Voeg een opmerking toe.
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2. DE ‘FOREVER BRACELETS’ VAN PASSERO 

Margot Verhille (TikTok-fenomeen en dachter van de Antwerpse juwelier Didier Verhille) heeft sinds 

2021 haar eigen, budgetvriendelijk juwelenlabel: Passero, Haar ‘Forever Bracelets’ uit 14K goud of 

zilwer behoren tot de bestsellers én kan je naar hartelust pimpen met een bedeltje. 

  

Vanaf € 34 voor één bandje (+ € 15 voor een levenslange garantie) - boek hier je afspraak in het Grand Bazar 

Shopping Center te Antwerpen. 

passero jewels 
2,048 volgers 

Prohel bekijken 

  
Meer bekijken op Instagram 

ce N 
196 personen vinden dit leuk 

passero jewels 

Bij Passero jewels zijn we nu gestart met het plaatsen van forever bracelets in 
samenwerking met @bijorca . Armbandjes in zilver of 14k goud die terplekke 
worden vast gelaserd door ®cedric verhille, Boek je afspraak nu via de link in onze 

bio! 

foto's: @thomassdhondt 

Alle 12 opmerkingen bekijken 

Voeg een opmerking toe... (©) 

3. DE 'ETERNAL BRACELETS’ VAN ATELIER PALMIER 

De Eternal Love armbandjes van het Antwerpse Atelier Palmier komen standaard per twee. Ze bestaan 

uit 18K geelgoud en worden gesoldeerd in hun atelier in Berchem. 

€ 300 voor twee bandjes — boek hier je afspraak in Antwerpen-Berchem.
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atelierpalmier 
4.897 valgers     

  
Meer bekijken op Instagram 
  

OQÛ A 
122 personen vinden dit leuk 

atelierpalmier 

Atelier Palmier x August Shop 

The perfect gift for an endless friendship. 

Bring your mom, best friend or lover and have two 18kt yellow gold chain bracelets 
soldered on the spot. 

Book your spot via the link in bio. 

Sunday 18 December, from 13:00-16:00 

#eternalbracelets #augustshop #boutigue #atelierpalmier #greenkwartier 
&visitantwerp 

Alle 9 opmerkingen bekijken 
      Voeg een opmerking toe (©) 
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4. DE NEVER-ENDING COLLECTION VAN ANNA+NINA 

Ook in de Antwerpse shop van het Nederlandse Anna ins kan je een Never-Ending juweel laten 

‘zetten. Hier heb je — naast een arm- of enkelbandje — ook de keuze uit verschillende kettingen! De 

sieraden bestaan uit 14K goud woor een levenslange houdbaarheid. 

Vanaf € 122,95 voor één bandje — boek hier je afspraak in Antwerpen. 
    

annaninanl & tse 
anna+nina 

  
Meer bekijken op Instagram 

OQÛ A 
270 personen vinden dit leuk 

annaninanl 

The sweetest @lunaisabellaa wisited our store in de Pijp for a never-ending bracelet 
date with her mother and sister! 

Alle opmerkingen weergeven 

Voeg een opmerking toe. (©)
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