


2 Fashion Black Label

De edelsmederij van Zee Zand Zilver is geïnte-
greerd in de galerie. Het ambachtelijke proces, 
van ontwerp en de realisatie ervan tot het 
eindresultaat, is te volgen doordat werkbanken, 
machines en gereedschappen zich in de exposi-
tieruimte bevinden.

Naast onze uitgebreide collectie maken wij uiteraard 
graag een persoonlijk ontwerp voor u. Zo kunt u voor 
trouwringen, relatiegeschenken of het uitwerken van 

uw eigen ideëen bij ons terecht. In een aangename 
ambiance en onder het genot van een kopje espresso 
of  thee kunnen wij uw wensen en de mogelijkheden 
daarvan bespreken. Ook voor reparaties aan uw 
sieraden, objecten, boekbeslag etc. kunt u terecht 
bij Zee Zand Zilver.

Om kennis te maken met het ambacht is er een 
mogelijkheid tot het volgen van een workshop met 
groepen vanaf 6 personen. Aan het einde van de 

workshop gaat u naar huis met een zelfgemaakte 
zilveren ring of hanger.

Bent u nieuwsgierig geworden of op ideëen gebracht: 
Queenie en Vincent heten u graag van harte welkom.

Queenie en Vincent Visser

adres
Westduinweg 30
2583 EH Den Haag
070 306 38 30
www.zeezandzilver.nl

Edelsmederij Zee Zand Zilver

Gouden ring met briljantjes

Gouden collier met in gouden hanger verwerkte munt

Gouden collier met zoetwaterparels



3 Fashion Black Label

Bij galerie Zee Zand Zilver laten Queenie en 
Vincent, naast eigen ontwerpen, een diversiteit 
van door hen geselecteerd werk van andere 
edelsmeden en ontwerpers zien.

Wij merken dat mensen op zoek zijn naar originaliteit 
en sieraden die zich onderscheiden van de massa. 
Alle sieraden in onze collectie zijn met de hand ver-
vaardigd en een groot gedeelte van het werk bestaat 

uit unieke exemplaren of kleine oplagen.
Naast de uitgebreide collectie moderne sieraden zijn 
er bij Zee Zand Zilver objecten van keramiek, glas of 
brons en enkele schilderijen te vinden.

De combinatie van handgemaakte sieraden en kunst 
geeft een verrassend en aangenaam warm effect. 
Elke 2 à 3 maanden wisselt een groot gedeelte van 
de collectie, waardoor er iedere keer nieuw werk te 

vinden is. Door onze samenwerking met de gecon-
tracteerde edelsmeden, ontwerpers en kunstenaars 
kunnen uw wensen met betrekking tot materiaal en 
formaat van aanwezige sieraden besproken en zo 
mogelijk doorgevoerd worden.

Queenie en Vincent Visser

Galerie Zee Zand Zilver
adres
Westduinweg 30
2583 EH Den Haag
070 306 38 30
www.zeezandzilver.nl

Zilveren collier met halfedelstenen Zilveren ring met sodalietkogeltje

Zilveren ring met emaille Interieur Zee Zand ZilverZilveren manchetknopen met goud en lapis lazuli
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