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Juweeltjes

Van Dale schrijft over ju·weel (het; o; meervoud: juwelen)
1 bewerkte kostbare steen
2 iem. die, iets dat door schoonheid uitmunt
Dit is in meer opzichten van toepassing op Cellini Juwelier. De juweelspeciaalzaak die al vanaf 1995 gehuisvest
is in de binnenstad van Roermond in het karakteristieke hoekpand waar de Neerstraat en Paredisstraat samenkomen.
Alleen al door de stijlvolle inrichting van de zaak en de manier waarop de sieraden met oog voor detail geëtaleerd zijn,
zie je dat hier iemand aan het werk is die passie heeft voor het vak. En die bovendien andere keuzes maakt dan anderen.
Het is Rozan Langenhorst die durf toont door juist te kiezen voor niet alledaagse, vaak unieke sieraden. “Ik ben altijd op
zoek naar de juweeltjes onder de juwelen.”
Persoonlijke aandacht
Al bijna 25 jaar is Cellini Juwelier
een begrip in Midden-Limburg. De
klanten komen vanuit de regio Roermond,
maar ook van ver daarbuiten. Niet voor
niets. Ze weten wat ze bij Cellini kunnen
verwachten: persoonlijke aandacht en tijd,
kennis, eerlijk advies en natuurlijk bijzondere
sieraden. “Ik kies wat ik mooi vind en ga niet
mee met een trend, met populaire merken.
Die kunnen ze overal kopen. Dat waarderen
klanten, waardoor ze blijven terugkomen.”

“Genieten als klanten blij de deur
uitgaan”
Wanneer Rozan ergens een bepaald
sieraad vindt, neemt ze in sommige
gevallen zelfs contact met een klant op
om te laten weten dat ze een juweeltje
gevonden heeft dat hem of haar mooi
zal staan. Niet zelden dat er dan een
afspraak wordt gemaakt om het sieraad
te komen bewonderen. Klanten weten
nu eenmaal dat Rozan kiest voor het
neusje van de zalm én ziet wat bij

iemand past. “Ik geniet er enorm van
als ik mijn klanten blij de deur uit zie
gaan. Daar doe je het toch
allemaal voor.”
Rozan is ook juwelentaxateur
Ook voor het taxeren van juwelen
voor een kostbaarhedenverzekering of
verdeling ben je bij Cellini Juwelier aan
het juiste adres. Cellini levert maatwerk
en maakt of vermaakt sieraden. Zo
worden gedateerde sieraden weer
pronkstukjes en krijgen ze een tweede
leven. In een la blijven liggen, omdat
ze niet bij de eigenaar passen, is zonde.
Voor ieder wat wils
Bij Cellini Juwelier vind je een grote
diversiteit aan sieraden. Allemaal
met zorg en vakkennis door Rozan
geselecteerd. Door de veelzijdigheid
van haar collectie is er altijd wel
een sieraad waar je oog op valt.
“Ik probeer in iedere prijsklasse iets
bijzonders te vinden. Voor ieder wat
wils. In vorm, kleur, stijl, materiaal en
prijs. Betaalbare exclusiviteit, daar streef
ik naar. Iedereen is het waard om iets
moois te dragen.”

Joëlle Verheijden is de rechterhand van Rozan Langenhorst
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Laat een sieraad van Cellini Juwelier
jou straks ook stralen?
Kom dan snel naar de Neerstraat
39-41 in Roermond en kijk eens op
www.cellini-juwelier.nl.

