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Hoe Jij Er Elke Dag Geweldig 

Kan Uitzien En Duizenden 
Euro’s Zal Besparen Op 

Modeaccessoires! 
 

Samengesteld door het TrendBody team om je te helpen 
jouw alledaagse stijl naar een hoger niveau te brengen. 
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12 tips om er elke keer perfect uit te zien met jouw 
favoriete armband! Geen slechte armbanden meer 
terugsturen vanaf nu! 
 
AAN WELKE POLS MOET IK EEN ARMBAND DRAGEN? 
Als je je armband samen met een horloge wilt dragen… draag hem dan aan dezelfde 
pols als het horloge. Anders draag je hem aan je andere pols. 

Er zijn geen regels – alleen voorkeuren. Kijk uit met je armband als die bij je werk in 
de weg zit. Dat kan betekenen dat je hem aan je niet-dominante hand draagt. 

  

WELKE ARMBAND KAN IK DRAGEN BIJ HET FITNESSEN? 
We adviseren een kralenarmband die redelijk strak op de huid zit. Waarom? De 
elastische bandjes absorberen geen zweet en je loop geen risico dat hij afvalt tijdens 
je ultieme burpee. 

Ga voor een mannelijke zwarte ketting als je iets zoekt dat goed staat bij 
je fitnesstracker. En roestvrijstaal kan zo mee de douche in. 

  

KAN IK EEN ARMBAND DRAGEN, SAMEN MET EEN HORLOGE? 
Ja, dat kan! Het is helemaal oké om een armband of twee te combineren met je 
horloge. Houd rekening met het soort armband en of hij je horloge niet bekrast. 

  

KAN IK AAN BEIDE ARMEN ARMBANDEN DRAGEN? 
Waarom zou je anders twee polsen hebben? 

Armbanden aan beide polsen dragen heeft alles te maken met visueel gewicht. Zorg 
ervoor dat de ene kant visueel zwaarder oogt dan de andere en je zit goed! 

Je hebt een armband gekocht met tijgeroog en nu maak je je zorgen over 
asbeststof? Of misschien wist je niet dat je je zorgen zou moeten maken over 
asbest? 

Geen probleem. Tijgeroog is veilig. En voor de goede orde… asbest is slecht. 
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KAN IK MIJN ARMBAND DRAGEN TIJDENS HET DOUCHEN? IS HIJ 
WATERVAST? 
Dat hangt helemaal van het materiaal af waar je armband van gemaakt is. Kralen, 
gemaakt van gewaxt katoen (en sommige roestvrijstalen modellen) zijn veilig en 
waterbestendig. 

De meeste mannenarmbanden zijn vrij eenvoudig af te doen. Neem die extra 15 
seconden om ze af te doen, voordat je in de oceaan duikt. Je zult er blijer mee zijn. 

  

WERKEN KOPEREN ARMBANDEN? 
Vraag het iemand uit de jaren '20 van de vorige eeuw en zal het bevestigen! Koperen 
armbanden zouden artritis verlichten, maar dat bleek niet waar te zijn. Nou ja. 

  

HOE VIND IK DE JUISTE MAAT? 
Gebruik een meetlint of een stukje touw om de dikte van je pols op te meten. Meet 
net boven het polsgewricht en tel daar circa 2 cm bij op voor de juiste maat voor je 
armband. 

  

HOE MAAK IK MIJN ARMBAND SCHOON? 
Hopelijk drupt er geen ijs op je arm… of misschien wel. Hoe dan ook, armbanden 
kunnen soms vuil worden. 

Metalen armbanden: Stap één is om te kijken naar het soort metaal. Als het 
roestvrijstaal is en waterbestendig, kun je hem wassen met warm water met een 
druppeltje afwasmiddel. Zorg ervoor dat je hem daarna volledig droogwrijft. Check bij 
een juwelier of het echt goud of zilver is. 

Leren of kralenarmbanden: Dep de armband met een vochtige doek. Vermijd het 
gebruik van een druipende, natte doek of het dumpen van je armband in water. Wrijf 
de armband voorzichtig en droog hem daarna af met een droge doek. 

  

WELKE ARMBANDEN KAN IK NAAR EEN 'BLACK TIE'-EVENEMENT DRAGEN? 
Een zilveren of gouden kettingarmband past goed bij een formeel evenement en ziet 
er mooi uit bij je kostuum of smoking. Zorg ervoor dat hij past bij ander metaal dat je 
draagt – zilverkleurige armband met zilverkleurige manchetknopen. 
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WAT IS EEN MANCHETARMBAND? 
Manchetten zijn meestal gemaakt uit metaal en glijden makkelijk over je pols. Ze zien 
eruit als armbanden, maar ze sluiten niet om de pols. Ze voegen iets extra's toe bij 
casual of op maat gemaakte outfits en gaan er na verloop van tijd meestal beter 
uitzien, doordat er zich een mooi patina vormt. 

Niet te verwarren met handboeien. Die zijn volledig anders en zien er bij geen enkele 
outfit goed uit. 

  

HOE LANG KAN IK MIJN FESTIVALARMBAND DRAGEN? 
Doe hem af op weg naar de parkeerplaats als je naar huis gaat. Het festival is 
afgelopen… en dus kan ook dat stoffen polsbandje weg. 
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7 dingen die jij nog niet wist over jouw horloge. 
Nummer 2 móet je echt gelezen hebben! 

 
OM WELKE POLS DROEG MEN VROEGER EEN HORLOGE? 
Het eerste polshorloge werd in het begin van de vorige eeuw uitgevonden. Er 
bestonden toen nog geen automatische horloges, kwarts modellen of exemplaren die 
op zonne-energie werkten. Dragers moesten het horloge dus kunnen opwinden. Het 
draaiknopje om het horloge op te winden, zat vaak aan de rechterkant. Dit kwam, 
omdat de meeste mensen toen rechtshandig waren en het horloge om de linker pols 
droegen. 

Tot in de jaren 60 was het gebruikelijk dat mensen rechtshandig waren. Zo moest je 
met rechts schrijven of werken, ook als je dat niet goed kon. Het was dus handiger 
om je horloge om je linker pols te dragen. Bovendien kon je het horloge dan beter 
opwinden. 

Een andere reden om een horloge om je linker pols te dragen, was om mogelijke 
beschadigingen te voorkomen. Aangezien mensen tot de jaren 60 meer met hun 
rechterhand werkten, werden horloges links gedragen. Zo kon je voorkomen dat je 
jouw horloge beschadigde. 

  

OM WELKE POLS DRAGEN WE TEGENWOORDIG EEN HORLOGE? 
Volgens de etiquette draag je een horloge om je minst actieve arm. Als je het horloge 
om je actieve arm zou dragen, was je meer tijd kwijt om naar het klokje te kijken. 

In de praktijk blijkt het vaak het beste te werken om je aan deze regel te houden. Je 
kunt dan makkelijker op je horloge kijken en deze zit minder in de weg als je ergens 
mee bezig bent.  

Als je je horloge om je minst actieve arm draagt, kun je sneller even naar de tijd 
kijken zonder dat je met andere activiteiten moet stoppen.  

Als je rechtshandig bent en het horloge om je rechterpols draagt dan wissel je het 
horloge waarschijnlijk van pols als je gaat schrijven of typen. Om die reden is het dus 
handiger om het horloge om je niet dominante pols te dragen. 

 

VOORKEUR EN SOCIALE DRUK 
Tegenwoordig maakt het niet meer zoveel uit om welke pols je een horloge draagt. 
Toch dragen veel mensen een uurwerk nog steeds om de linker pols. Dit heeft niet 
alleen met voorkeur te maken, maar ook met sociale druk.  

Mensen die hun horloge om de rechterpols dragen, krijgen sneller van een ander te 
horen dat dit niet hoort. 
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DRAAG JOUW HORLOGE MET TROTS! 
De verklaring waarom anderen je vertellen om welke pols je een horloge moet 
dragen, komt door een beredenering van vroeger.  

Toen men nog rechts moest schrijven. Natuurlijk kun je je aan deze ouderwetse norm 
houden, maar je kunt ook tegen de stroom ingaan en je horloge gewoon om je 
rechterpols dragen.  

Het gaat er namelijk om dat je jouw horloge met trots en plezier draagt! 

 
CONTROLEER HET HORLOGEGLAS 
Controleer ook regelmatig het horlogeglas. Als het glas is beschadigd, kan stof of 
vocht het uurwerk makkelijker binnendringen en de onderdelen aantasten. Het 
gevolg is dat het uurwerk minder goed werkt. Ook loop je dan het risico dat kleine 
glassplinters de wijzers en de wijzerplaat kunnen beschadigen. 
 
  
VOORKOM CONTACT MET WATER 
Voorkom ook dat je horloge met water in aanraking komt, tenzij deze een hoge 
waterdichtheid heeft. Door vocht kan een uurwerk gaan roesten en dit leidt weer 
sneller tot een defect. 
 
  
BEWAAR JE HORLOGES IN EEN SPECIALE HORLOGE BOX 
Als horlogeliefhebber heb je waarschijnlijk meer dan een horloge. Natuurlijk wil je al 
jouw pareltjes met zorg bewaren. Ze hebben namelijk een financiële en een 
emotionele waarde.  
 
Berg je horloges dus niet zomaar in een kast op, maar bewaar ze met zorg. Als je ze 
in een kast legt, loop je het risico dat er stof in de uurwerken terechtkomt. Dit leidt 
weer tot beschadigingen.  
 
Bewaar je horloges dan ook in een speciale luxe horloge box. Zo voorkom je dat er 
stof in de uurwerken terechtkomt. Een box is aan de binnenkant met stof gevoerd en 
de horloges leg je neer op zachte kussentjes. 
 
 
LAAT HET HORLOGE OVEREENKOMEN MET DE UITSTRALING VAN UW 
KLEDINGSTIJL 

Tenzij u een horloge heeft van enkele duizenden euro’s, kan u het beste een horloge 
dragen die ook past bij uw kleding. Verschillende horloges dragen is dan een leuke 
afwisseling, waarmee u een sterkere indruk maakt bij een gelegenheid. Met 
onderstaande tabel krijgt u een beter beeld van welk horloge bij welke gelegenheid 
past. 
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Gala, Black/ White Tie – Voor dit soort gelegenheden adviseren we een strak 
design horloge. Eentje die minder sportief en opvallend is. Bij een gala is de 
kledingstijl beheerst en zit het vooral in de details. Het dragen van dit horloge geeft 
een veel chiquere uitstraling. Dus tenzij u rode schoenen aan doet, raden we af om 
bijvoorbeeld een horloge met een rood bandje om te dragen. 

 

Business Formal – Een klassiek horloge komt voornamelijk tot zijn recht in de 
formele sferen. Dit is ook echt een kledingstijl waar een horloge niet kan ontbreken. 
Een tijdloos horloge laat in meteen vanaf de eerste indruk zien dat u de zaakjes op 
orde hebt. Iets dat heel belangrijk is bij de formele business. 

 

Business Casual – Bij business casual mag het allemaal wat losser. Zeker in 
combinatie met een nette spijkerbroek komt een opvallender horloge schitterend naar 
voren. Een sport horloge kan natuurlijk ook prima, maar kan snel een te krachtige 
indruk maken. 

 

Casual – Heerlijk vrijetijd! Een horloge heeft de kracht om elke casual outfit dat extra 
beetje flair te geven. Met deze kledingstijl kan elk horloge goed tot zijn recht komen 
en zijn vooral de tips hieronder belangrijk om mee te nemen. 

 

Sportief – Met sporten of sportkleding past een sportief horloge. Bijvoorbeeld een 
mooi duikershorloge met een kunststof band. Eigenlijk is elk horloge geschikt dat 
vooral sportief oogt en vooral niet te klassiek. 

 

LAAT DEZELFDE KLEUR TERUGKOMEN IN UW OUTFIT 

Bij een horloge dragen is het ook belangrijk dat u kijkt naar goede 
kleurencombinaties. Heeft het horloge bijvoorbeeld een blauwe wijzerplaat? Hoe 
fraai is het dat u dan ook blauwe schoenen of een blauwe spijkerbroek aan hebt? 
Ook een zwartlederen horlogeband past goed bij andere zwarte kledingstukken, 
zoals een zwarte ring of zwarte broekriem. 

Naast kleur kan u ook kijken naar het contrast. Stel u gaat casual gekleed met een 
effen trui in rustige en lichte kleuren. Hoe geweldig is het dan om een zwart 
horloge te dragen. Het contrast tussen licht en donker maakt meteen een modieuze 
en verzorgde look. 
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LAAT MATERIALEN TERUGKOMEN IN UW OUTFIT 

Het klinkt voor sommige vanzelfsprekend, maar een lederen horlogeband versterkt 
heel goed andere lederen accessoires, zoals armbandjes, tasjes of een broekriem. 
Hetzelfde principe geldt als u een stalen horloge draagt. Dit past goed bij 
bijvoorbeeld een metalen ring of armband. 

 

SOMMIGE HORLOGES BREKEN ALLE REGELS 

Er zijn horloges die een uitzondering zijn op de regels. Als u een horloge draagt dat 
bijvoorbeeld een erfstuk is met veel emotionele waarde. Deze vintage producten zijn 
ook vaak een leuk gespreksonderwerp. Zeker als er persoonlijke waarde aanhangt, 
zal uw gesprekspartner het waarderen dat u het als accessoires draagt. Een horloge 
dragen is ook onderdeel van uw identiteit dat je best mag laten zien. Daarom zijn wij 
ook zo’n fan van horloges. Natuurlijk is het nooit verkeerd om ook deze horloges af te 
stemmen op andere kleuren en materialen. 
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8 geheimen die juweliers jou nooit zullen vertellen. 
Bespaar duizenden euro’s met deze geheimen! 
 
DRAAG ZE NIET TIJDENS RUW WERK 
Draag nooit sieraden tijdens huishoudelijk werk, ruw werk of bij het sporten. Sieraden 
kunnen beschadigen en/of slijten door bepaalde schoonmaakmiddelen en door hard 
stoten. Daarnaast bestaat de kans dat je de sieraden verliest. 
 

DOE JE SIERADEN ALS LAATSTE OM 
Doe je sieraden pas om nadat je deodorant, bodylotion, make-up, haarlak of parfum 
hebt aangebracht. Stoffen in cosmetica kunnen de sieraden aantasten. Het beste is 
om sieraden pas als allerlaatste om te doen zodat de stoffen al goed zijn opgenomen 
door de huid en het sieraad niet beschadigen. 
 

VERMIJD WARMTEBRONNEN 
Vermijd warmtebronnen zoals verwarming, föhn en direct zonlicht. Vooral zonlicht 
kan ervoor zorgen dat je sieraden verkleuren. Metalen en zilveren onderdelen die al 
aangetast zijn door zonlicht (en zuurstof), kun je oppoetsen met een wollen doekje of 
een speciaal zilverpoetsdoekje. 
 

PAS OP MET VOCHT 
Voorkom dat sieraden nat worden. Neem ze daarom nooit mee naar de badkamer en 
ga er niet mee zwemmen in zee of zwembad. 
 

SLAAP NIET MET JE SIERADEN OM 
Doe voor het slapengaan alle sieraden af. Tijdens het slapen zullen ze sneller slijten 
en kapotgaan. 
 

BEWAAR ZE OP EEN ZACHTE ONDERGROND 
Bewaar sieraden gescheiden, op een zachte ondergrond, zodat ze elkaar niet 
kunnen beschadigen. Dit is ook heel belangrijk bij glasparels. 
 

BERG ZE OP MET DE SLUITING DICHT 
Berg kettingen en armbanden met de sluiting dicht op om de kans op ‘knopen’ te 
verkleinen. 
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BONUS: Met deze 12 tips maken wij jouw dagelijkse 
leven een stuk makkelijker! Zo bespaar je elke dag 
gigantisch veel tijd! 
 

Mooie sieraden en accessoires brengen jouw outfit vaak naar een hoger niveau. Met 
de juiste sieraden maak jij jouw outfit nog mooier.  

Je hebt misschien wel een hele collectie sieraden thuis liggen. Verschillende 
kettingen, ringen, armbanden, horloges, ... Toch blijft het moeilijk om het juiste 
sieraad te kiezen voor j dagelijkse outfits. 

Past deze ketting bij dat jurkje? Moet ik deze bangle armbanden wel of niet dragen? 
Past deze ring wel bij mijn outfit? Dit is allemaal heel herkenbaar. Vooral wanneer je 
in de ochtend haast hebt is het moeilijk om de juiste sieraden te kiezen.  

  

KIES JOUW KLEUR: GOUD OF ZILVER? 

Begin altijd eerst met het bepalen van welke kleur bijous je gaat dragen. We kunnen 
kleuren in twee soorten categorieën delen, namelijk: warme en koude kleuren. Draag 
je een donkerkleurige outfit? Kies dan gouden sieraden. Bij een lichtkleurige outfit 
passen dan weer beter zilveren sieraden.  

 

JOUW HUIDSKLEUR IS BELANGRIJK 

Wanneer je aan het shoppen bent voor een foundation let je natuurlijk op je 
huidskleur. Hetzelfde geldt ook voor je accessoires.  Als je wilt dat sieraden je mooi 
staan moet je niet alleen kijken of het bij je kleding past maar ook of het goed samen 
gaat met je ondertoon. Bij een koele ondertoon staan zilveren sieraden mooi en bij 
een warme ondertoon gouden sieraden. 

 

LET OP JOUW HALSLIJN 

Moet je nou een choker ketting of een subtiele ketting dragen bij je favoriete T-shirt. 
Er zijn zoveel verschillende soorten kettingen. Met kwastjes, pom poms, kristallen en 
leuke hangers. Maar ook moderne kettingen met strakke designs. Wanneer je de 
juiste ketting bij je T-shirt of trui zoekt is de halslijn erg belangrijk. 

Bij een ronde hals hoor je een ander sieraad te dragen dan bij een v hals. Bij T-shirts 
met een V-hals staan lange kettingen erg mooi. Bij een coltrui zou je zowel een lange 
als korte ketting kunnen dragen. Een choker ketting kun je weer niet bij een coltrui of 
een diep gesneden T-shirt dragen. Wel staat het mooi bij een ronde hals of een niet 
laag gesneden V-hals. 
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WELK SOORT KLEDING DRAAG JE? 

Draag je lekker veel kleur in de zomer? Dan kun je kleurrijke sieraden dragen. Bij een 
chique outfit passen het best sieraden met veel bling bling. Met een casual outfit 
kan je best niet al te opvallende sieraden combineren. 

 

OUTFITS MET OF ZONDER PRINT? 

Een basisregel voor het combineren van je outfit met juwelen en accessoires is dat je 
het subtiel moet houden. Kies één opvallend item. Heb je een outfit met drukke 
prints? Kies dan voor simpele sieraden. 

 

LEG DE AANDACHT OP DE GOEDE PLEK 

Het is belangrijk om te weten welk kledingstuk de aandacht trekt. Is het jouw T-shirt? 
Draag hierbij dan een subtiele armband bij. Heb je een top die wat laag is 
uitgesneden? Draag hier dan een ketting bij. 

De grootte van ieder sieraad is ook erg belangrijk. Als je de aandacht naar je gezicht 
wil trekken kan je best gaan voor een grote opvallende zonnebril. 

Je kan ook alle aandacht naar je handen trekken door een mooie ring of armband te 
dragen. 

Een laagjes ketting is prachtig, maar als je het in combinatie met een T-shirt met print 
of een opvallende bovenkant draagt kan het al snel druk overkomen. Ook de lengte 
van de ketting is erg belangrijk. Korte kettingen zoals chokers kunnen je nek korter 
laten lijken en lange kettingen je buik accentueren. 

 

MATCH JE SIERADEN MET DE GELEGENHEID 

Wanneer je ergens naar toe gaat wil je jouzelf natuurlijk gepast aankleden. Ga je 
naar je werk? Dan kan je het best subtiele sieraden kiezen. Hierbij denken we aan 
minimalistische armbanden of horloges. 

Ga je naar een formeel evenement? Draag dan fijne sieraden met steentjes. 

Tijdens een feestje of de kerstdagen mag je best extra sieraden omdoen. Hierbij 
kunnen we denken aan opvallende blinkende armbanden. 

Sieraden trekken vaak veel aandacht. Je wil natuurlijk wel dat ze op het juiste 
moment opvallen. Als je bijvoorbeeld een vergadering hebt, kun je beter niet een 
grote statement ketting bij je decolleté dragen. Bij serieuze gelegenheden kun je een 
subtiele ketting of ring dragen. En naar een trendy strandfeest kun je weer stoere 
opvallende sieraden dragen. Wanneer je een avondje uit gaat zou het leuk zijn als je 
speelse sieraden draagt. 
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SIERADEN DIE MAKKELIJK TE COMBINEREN ZIJN 

Als je niet weet welke sieraden je moet kopen kun je het beste gaan voor ringen, 
armbanden, kettingen en oorbellen die met veel outfits samengaan. En die ook 
makkelijk te combineren zijn met elkaar. Een mooie slavenarmband gaat vrijwel met 
iedere outfit samen. Hetzelfde geldt voor minimalistische oorbellen. 

 

KIES SIERADEN DIE BIJ JOU PASSEN 

Ben je een uitbundig en extravert persoon? Da kan je door opvallende sieraden je 
outfit nog extra persoonlijkheid geven. Ben je juist een ingetogener persoon? Dan 
zullen fijne sieraden je mooi staan. 

 

SIERADEN MET ELKAAR COMBINEREN 

Wanneer je meer dan één sieraad draagt moet je ervoor zorgen dat één sieraad alle 
aandacht krijgt. Dit houdt in dat als je opvallende oorbellen draagt, je best een ring of 
armband kiest die een subtiel design heeft. 

Als je subtiele oorbellen draagt kun je weer een ketting kiezen die wat opvallender is. 
Hierbij denken we aan halskettingen met kristallen of een opvallende hanger. 

Draag geen grote oorbellen met grote kettingen dat ziet er al snel té uit. Liever niet 
alle vier soorten sieraden tegelijk dragen. 
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BEDANKT OM ONZE ULTIEME STIJLGIDS TE 
DOWNLOADEN EN LEZEN! 

 
 

We hopen dat je door het lezen van deze gids wat meer te weten bent gekomen over 
de “ongeschreven fashion regels” in de wereld van de modeaccessoires. Nu is het 
volledig aan jou! Pas deze regels toe op je dagelijkse leven en je bent niet meer te 

stoppen. 
 

Jij weet vanaf nu trouwens meer over modeaccessoires dan 80% van de mensen die 
sieraden dragen! Als dat niet iets is om trots op te zijn weten wij het ook niet meer. 

 
 

Ben je zo enthousiast dat je écht nieuwe sieraden wil bestellen en ze eigenlijk nu al 
wil dragen? Bij TrendBody geniet je van gratis verzending en een 180 dagen geld 

terug garantie. 
 

Zo kan je eerst 180 dagen lang jouw nieuwe accessoires uitproberen. Ben je 
toch niet tevreden? Dan betalen wij het volledige bedrag terug, tot de laatste 

cent! 
 

 
 

Surf nu naar www.trendbodyfashion.com en begin jouw eigen verzameling van 
TrendBody modeaccessoires vandaag al! 

 
 
 
 

Nogmaals bedankt voor de interesse in ons merk. 
 
 

High Five en Groetjes 
 

Het TrendBody Team 

http://www.trendbodyfashion.com/
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