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Goldberg Juweliers is al sinds 1987 een vertrouwde naam aan de 
Grote Berg in het centrum van Eindhoven. Vader en zoon Auke en 
Aike hebben hun zaak altijd toegankelijk gehouden. Goldberg 
Juweliers is een échte volksjuwelier. Klanten kunnen er terecht voor 
reparatie, taxatie, inkoop en verkoop van nieuwe en tweedehands 
sieraden. In de vitrines bij Goldberg vinden zij een fraaie mix van 
traditionele antieke sieraden, vintage én nieuw. 

Goldberg 
Juweliers  
voor sieraden met een verhaal

Lees verder >>
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Waar Goldberg Juweliers inmiddels alweer jarenlang te vinden 
is aan de Grote Berg 66, werd de basis van het bedrijf ruim drie 
decennia geleden gelegd aan de overkant van de straat, op 
nummer 1a om precies te zijn. Daar begon Auke zijn juweliers-
zaak, waarin hij ook al snel goud en sieraden in ging kopen. 
“Dat was én is een passie van mijn vader”, vertelt zoon Aike, 
die in het bedrijf mee opgroeide. Hij begon er zelf met 
polijsten en schoonmaken, is afgestudeerd meester in de 
rechten maar gaf  uiteindelijk toch gehoor aan de lokroep van 
het familiebedrijf. Vader en zoon genieten van hun vrijheid als 
ondernemers én vooral van het contact met hun uiterst diverse 
klantenbestand.

Vintage sieraden
Wie bij Goldberg Juweliers binnenstapt, betreedt een lichte en 
ruime zaak, waar je als klant eigenlijk ogen tekort komt. Met de 
recente verbouwing van de voorgevel oogt het pand nu nog 
uitnodigender. Wat in de etalage wordt getoond, is slechts een 
beperkt deel van wat Goldberg te bieden heeft. “Wij hebben 
voor ieder wat wils”, weet Aike. ”Wij specialiseren ons in de 
vintage sieraden. Daar zit toch het meeste verhaal in.  
Hoe méér we weten over een sieraad dat we inkopen, hoe 
liever. Zo kun je het écht persoonlijk maken. In sieraden zit 
emotie, en dat vereist zowel bij zowel koop als verkoop - méér 
nog dan goede uitleg - een luisterend oor. We doen altijd  
ons best om zo goed mogelijk naar onze klanten te luisteren. 

”Naast de vintage sieraden biedt Goldberg een fraaie collectie 
traditionele Nederlandse antieke sieraden. “En we maken 
steeds meer eigen ontwerpen”, vult Aike aan.

Toekomst
Met de tweede generatie in het bedrijf zijn er stappen  
richting toekomst gemaakt. Zo is er een webshop in het  
leven geroepen (op www.goldbergjuweliers.nl), is er  
afgelopen jaar dus stevig verbouwd én staat een aanpassing 
van het interieur nog hoog op het wensenlijstje.  
Wat bij Goldberg Juweliers zeker niét verandert zijn de 
klantgerichtheid en betrokkenheid van het kleine team.  

“Wij willen dat iedere klant hier tevreden naar buiten gaat”, 
klinkt Aike stellig. En dan maakt het niets uit of die klant nu 
komt om een batterijtje in een horloge te laten verwisselen,  
om goud te verkopen of om een sieraad op maat te laten 
ontwerpen en vervaardigen. De gouden combinatie van een 
lage drempel en de hoge servicegraad vormen samen de 
kracht van Goldberg Juweliers: nú en in de toekomst. 

Goldberg Juweliers
Grote Berg 66
5611 KL Eindhoven
(040) 245 36 67
info@goldbergjuweliers.nl
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