
Stellai-shop.com 
Specificatielijst voor het bestellen van Scoonimhead pop model PH04-SOxx  
 
Het is zeer aan te raden voorbeeldplaatjes van de gewenste haarstijl en wenkbrauwen bij te voegen. Die zullen we 
gebruiken als referentie als we jouw pop aan het maken zijn.  
 
Kopieer het onderstaande formulier en vul het in.  Stuur het daarna als een bijlage van je email naar:  
    stellai@scoonims.com   of  koen@scoonims.com 
 
Alle prijzen zijn in euro’s. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, importbelasting, verzendkosten en 
administratiekosten.  
 
Het onderstaande formulier is alleen een aanvraagforumier. U ontvangt een prijsopgave gebaseerd op de specificaties 
en informatie die u geeft in het aanvraagformulier. Pas nadat u accoord heeft gegeven op de prijsopgave, is het een 
opdracht.  
 

 
Beste Stellai / Koen, 
Kun je me een prijsopgave voor sturen van een PH-04 Scoonimhead pop met de volgende kenmerken:  
 
 
Huidskleur ..................................... :   (bleek wit  / gemiddeld wit  /  licht getint )    

 
Ogen ................................................ :   (blauw   /  groen   /  bruin   /   grijs   /  gemixt   /  licht  /  donker / anders…) 
 
Haarkleur ....................................... :   (rood  /  blond   /  bruin   /   grijs   /  zwart   /  gemixt  / anders…) 
 
Haarstijl .......................................... :   (beschrijf en/of voeg afbeeldingen toe) 
 
Wenkbrauwkleur......................... :   (rood  /  blond   /  bruin   /   grijs   /  zwart  / anders…) 
 
Wenkbrauwstijl ........................... :   (beschrijf en/of voeg afbeeldingen toe) 
 
Lipkleur .......................................... :   (natuurlijk   /  rood   /   roze   /  paars  / anders…)   
 
Sproeten ........................................ :   (geen sproeten   /  een beetje   /  veel   / anders…)   
 
Make-up......................................... :   (beschrijf en/of voeg afbeeldingen toe) 

  
Bikinikleur ..................................... :   (blauw   /  rood   /   wit   /  zwart  / anders…) 
 
Phicen SO-xx lichaam ................. :   (kleine borsten   /  gemiddeld formaat borsten   /   grote borsten) 
 
 
(De prijs voor de verzameling aanpassingen hierboven is € 800,-. Als je wilt, kun je een van de opties hieronder kiezen. Let op: hiervoor 
kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.) 
 
-Kleed mijn pop in deze stijl ..... :   (beschrijf en/of voeg afbeeldingen toe) 
 
-Of gebruik deze samenstelling :   (informeer ons over een specifieke Phicen samenstelling die u wilt hebben* en we  

zullen deze proberen te kopen en het hoofd vervangen voor het PH-04 hoofd met 
uw specifieke wensen.) 

 

Dank je, ik kijk erg uit naar het ontvangen van de prijsopgave, 
 
Uwnaam......................................... :    
 
Land................................................. :     
 
E-mailadres ................................... :    
 
 
(*Indien u die specifieke samenstelling zelf al hebt, maar je wil graag een bijpassend Scoonimhead ervoor, stuur ons dan het lichaam 
zodat we de huidskleur van het hoofd kunnen matchen met de body.) 
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