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De Bijenkorf Amsterdam 

"Grootst warenhuis van de stad"

Deze bekende zaak is Amsterdams grootste warenhuis en kan als

zodoende vergeleken worden met bijvoorbeeld Harrod's in Londen. De

Bijenkorf, gevestigd aan de Dam in hartje Amsterdam, biedt onder andere

kwaliteitskleding van internationale merken en heeft ook haar eigen

kledinglabel. Daarnaast vindt u er een uitgebreid pakket van producten:

cosmetica, meubels, speelgoed, juwelen, schoenen, cd's, boeken,

delicatessen en nog veel meer. Hoewel de prijzen niet laag zijn, zal

iedereen wel iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Ook kan men

gebruik maken van een garderobe, een Pinautomaat, een parkeergarage

en diverse restaurants.

 +31 88 245 4488  www.debijenkorf.nl/amsterdam  Dam 1, Amsterdam
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Hans Appenzeller 

"Tijdloze sieraden, unieke ontwerpen"

Deze juwelier ontwerpt en produceert in eigen atelier unieke sieraden in

goud, zilver, staal en aluminium. Hij neemt de menselijke vormen als

uitgangspunt en dat resulteert in soepel vallende sieraden die zich aan

het lichaam aanpassen. Colliers kunnen bijvoorbeeld zowel kort als lang

gedragen worden en soms zelfs als armband. Ook de natuur als inspiratie

levert juwelen op met organische vormen. Deze winkel biedt een overzicht

van de tijdloze sieraden die in de afgelopen 30 jaar door hemzelf

ontworpen zijn. Op maandagen kunt u na afspraak het atelier bezoeken.

 +31 20 626 8218  www.appenzeller.nl  hans@appenzeller.nl  Grimburgwal 1, Amsterdam

De Knopenwinkel 

"Elke knoop ter wereld"

Hier de klanten kunnen vele knopen vinden. Zij bieden een grote

combinatie van verschillinde stijlen en kleuren, van het eenvoudig rond

knopen tot knopen gemaakt van hoorn, metaal en hout. De prijzen zijn

ook echt laag, maar zij hebben andere meer duur artikelen. De winkel

heeft een grote selectie tasjes, accessoires, ceintuurs en juweliers van de

hele wereld. De eigenaar had gevonden alle artikelen terwijl zij op reis

was.

 +31 20 626 9472  www.knopenwinkel.net/  info@knopenwinkel.net  Herengracht 389,

Amsterdam
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Ace & Spyer 

"Goede Juwelier in het centrum"

Deze juwelier is gevestigd in een mooi pand, op de hoek van de

Leidsestraat en biedt een unieke collectie sieraden waaronder ringen,

kettingen en armbanden. Opmerkelijk aan deze winkel is dat er erg veel

horloges in verschillende prijsklassen worden verkocht. U kunt er dus

terecht voor laaggeprijsde horloges, maar ook als u op zoek bent naar een

horloge van Breitling, Gucci, Seiko of Tag-Heuer bent u aan het juiste

adres. Het interieur van deze zaak is erg mooi en de service goed.

 +31 20 571 1560  www.acejewelers.com/en/

shopping-at-ace/three-

boutiques/

 service@acejewelers.com  Koningsplein 1, Amsterdam
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RESTORED 

"Oorspronkelijkheid teruggegeven"

Als u bent op zoek naar een goed artikel voor jouw huis of klerenkast, u

moet niet RESTORED vergeten. De eigenaren David en Marijke gaan gek

voor bijzondere artikelen dat echt creatief en origineel zijn. Ze bieden een

verschillende selectie van kleding, juwelen, handtasjes, accessoires,

handgemaakte artikelen, ceramiek en oplossingen voor jouw huis. De

collectie toont de werken van jonge en opkomende ontwerpers omdat u

niet de organische thema kunt missen.

 +31 20 337 6473  www.restored.nl/  info@restored.nl  Haarlemmerdijk 39,

Amsterdam
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