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Geld verdienen
metoudgoud

De waarde van goud is de afgelopen jaren enorm gestegen. De oude gouden
armband van oma blijkt ir:ieens een welkom appeltje voor de dorst. Nu verkopen
of toch vasthouden? Wie kiest voor verkopen, moet oppassen met welke
handelaar hij in zee gaat, want de inkoopprijzen verschillen enorm.
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et een zakje geleend goud
gaat Kassa op pad om prijzen
te vergelijken. Het gaat om
twee armbanden (totaal 38,5 gram), een
Oostenrijkse munt (31,1 gram) en een
Nederlands tientje uit de guldentijd (6,72
gram). Het goud wordt door Maciej Ma
lolepszy van Inkoop Goud Amsterdam op
2637 euro getaxeerd. Deze prijs is geba
seerd op zijn dagtarieven die ook op inter
net staan. Het wegen van het goud doet
hij in bijzijn van zijn klanten. Malolepszy
waarschuwt particuliere goudverkopers
op zijn site tegen handelaren met slechte
bedoelingen. Daarom vindt hij het een
goede zaak dat Kassa een steekproefdoet.
De prijsverschillen zijn soms erg groot
en enkele concurrenten benadelen hun
klanten met trues, vertelt hij. 'Nee, na
men noem ik niet.' Hij adviseert om met
het zakje goud bij diverse adressen langs
te gaan en te vragen om vrijblijvende of
fertes.
Goud verkopen kan lucratiefzijn. De
goudprijs is de afgelopen vijfjaar meer
dan verdubbeld, vooral door de onzekere
economische situatie. Er lijkt zelfs sprake
van goudkoorts. In veel plaatsen zijn
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Deze twee gouden munten en twee gouden
armbanden zijn bij de ene goudhandelaar 2637
euro waard en bij de andere 2310 euro.

goudwisselkantoren verschenen die 'kei
harde cash' beloven voor een doosje oude
sieraden. Ook veel juweliers en rondrei
zende handelaren kopen het edelmetaal
op. Ofhet verstandig is om nu sieraden te
verkopen, is niet te zeggen. De goudprijs
(vorig jaar met pieken rond de 44 euro per
gram) is hoog, maar zou nog verder kun
nen stijgen. In dat geval zou je dus beter

kunnen wachten. Een daling is ook mo
gelijk, waardoor je in de toekomst minder
krijgt voor oude kettingen en oorbellen.
Directeur Beeuwke Keizer van de
Federatie Goud en Zilver waagt zich niet
aan een voorspelling van de goudprijs. 'Je
kunt alleen zeggen dat in onzekere tijden
de prijs stijgt. Goud wordt dan gezien
als een veilige toevlucht. In zekere tijden
daalt de goudprijs weer.' Inkoper Malo
lepszy: 'Het gaat om een wereldmarkt
prijs. Er is geen bodem, maar ook geen
plafond.'
Natuurlijk is het ook een optie om de
oude sieraden helemaal niet weg te doen.
Zeker als je diep in je hart liever goud
hebt als belegging dan euro's. Het kan
maar zo zijn dat de eurozone uiteenspat
ofer hyperinflatie ontstaat.

Proef op de som

Genoeg theorie, nu de praktijk. Met de
fiets op pad in Amsterdam. Het zakje
goud brandt in de broekzak, die zeker
drie keer is gecontroleerd op gaten. Toch
wil het schrikbeeld van goud dat opeens
rinkelend op straat valt niet helemaal ver
dwijnen.
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