
DOG

ART

JOUW HOND
GEMAAKT 
VAN TEENSLIPPERS

Op basis van foto’s en specifieke informatie over het doen en
laten van je hond, gaat een kunstenaar van Ocean Sole aan de slag
om een uniek kunstwerk te creëren. Een persoonlijke one-of-a-
kind dus!

 
Informatie over de hond

Houding van de hond waarin het kunstwerk gemaakt mag worden:       
       Staand        Zittend          Liggend

Naam:             .......................................................................................

Ras:                 .......................................................................................

Afmeting A:    .......................................................................................

Afmeting B:    .......................................................................................

Afmeting C:    .......................................................................................

Afmeting D:    .......................................................................................

Afmeting E:     .......................................................................................

Afmeting F:     .......................................................................................

Extra informatie of verzoeken
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Graag ontvangen we minimaal 5 foto's (meer is beter) van de hond in de door
jouw gewenste positie. Denk hierbij aan foto's van de hele hond van
verschillende zijdes maar ook aan details zoals de kop en poten.



Tot wel 100 opgeruimde teenslippers zijn verwerkt in een hond.
De Keniaanse kunstenaars verdienen een goed inkomen. 
20% van de aanschafwaarde gaat naar Hulphond Nederland.

Met jouw DOG ART maak je impact op 3 manieren: 

 

 Tot 36cm: € 300,-

 36-48cm: € 725,-

 48-62cm: € 1.025,-

 62-78cm: € 1.200,-

 68-95cm :€ 1.525,-

 Prijslijst incl btw.

Dit betreft de hoogte van de hond, gemeten wanneer de hond zit. 

Dus van de grond tot aan de bovenkant van de kop van de hond, 

zoals in de afbeelding hiernaast. Ookal heb je er voor gekozen om je hond in een andere positie dan 'zittend' na

te laten maken, zijn de prijzen zoals hierboven van toepassing ivm het aantal teenslippers en de hoeveelheid

werk dat de kunstenaar heeft.

Jouw hond wordt een-op-een nagemaakt. Wil je toch een kleinere variant van je hond, vul dan hier het nummer

in van de gewenste maat ...........................

MEER INFO:
Email: info@nicmic.nl
Telefoon: +31 (0)411-671853

Voornaam:                         ........................................................................

Achternaam:                      ........................................................................

Straat + huisnummer:       ........................................................................

Woonplaats + postcode:  ........................................................................

E-mail:                                .........................................................................

 Persoonlijke gegevens

Bij ondertekening van dit formulier ga je een financiële verplichting aan. Bij ondertekening ontvang je
van ons een aanbetalingsfactuur van 50%, de factuur voor de resterende 50% ontvang je bij oplevering.

Naam in blokletters:                                                  Handtekening:

....................................................                                     ...................................................

Dit formulier inclusief foto's mag je mailen naar info@nicmic.nl.

Levertijd van jouw kunstwerk is 4 tot 6 maanden 
De genoemde prijzen zijn incl. btw maar excl. verzendkosten á €6,95
(incl. btw) binnen Nederland.


