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HOW WE WORK  
 
Afspraak maken 
Voor alle 3D scans maken we van te voren een afspraak. Afspraken kunnen fysiek bij ons in de 
shop, telefonisch of per mail gemaakt worden. De afspraak is per persoon 20 minuten. 
 
3D Scannen 
We richten voorafgaand aan de afspraak de ruimte en apparatuur in, zodat we direct van start 
kunnen als je op de betreffende tijd aanwezig bent. Na een korte uitleg bepalen we aan de hand 
van de print mogelijkheden in welke pose je wilt staan. Daarna leggen we de laatste hand aan de 
styling, denk hieraan van het positioneren van bijvoorbeeld een sjaal, accessoire, kledingstuk of 
kapsel. 
 
Dan kan het scannen beginnen! Voor het resultaat van de scan is het belangrijk dat je goed 
stilstaat, de scanner maakt namelijk continue beelden die aan elkaar worden gekoppeld, daarom is 
het belangrijk om goed stil te staan voor het beste resultaat. Na het scannen kun je jouw 3D scan al 
zien op de computer.  
 
We scannen altijd in 2 fases. Eerst een full-body scan om de hele pose vast te leggen, als deze goed 
geslaagd is en naar tevredenheid is zullen we een losse scan van het hoofd maken. Dit doen we 
altijd los omdat de hoofd scans dan de hoogste resolutie hebben waarbij we echt de kleinste 
details vast kunnen leggen. 
 
Nabewerken en 3D Printen 
De 3D scan is gemaakt! Hierna zal de scan door ons worden bewerkt in speciale 3D software. 
Oneffenheden die tijdens het scannen zijn ontstaan worden dan opgeschoond, zodat de scan 
perfect is om daarna te printen. Ook wordt hier de hoofdscan samengebracht met de full-body 
scan en er een realistisch totaalbeeld ontstaat. Hiervan maken we in speciale print software een 
file die we naar de 3D printer kunnen sturen, waarin het beeld in 3,5 tot 5 uur gepRint zal worden. 
Door de planning van alle scans en prints duurt het ongeveer 2 weken tot de print klaar is, deze 
kan worden opgehaald bij ons in de shop of we kunnen deze opsturen. 
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FAQ 
 
Vraag & Antwoord  
 
Wat moet ik aan?  
Er is een hoop mogelijk maar met een aantal punten dient er vooraf rekening mee gehouden te 
worden, zie hieronder het overzicht: 
 
Draag geen kleding van hoog glimmende stoffen zoals leer en nylon of pailletten en glitters, wijd 
uitlopende rokken raden wij af net als tule-achtige en transparante stoffen, bij voorkeur gesloten 
schoenen en hakken zijn alleen mogelijk mits met de optie van een voetplaat zodat deze stevig 
staat. 
 
Kan ik mijn bril ophouden? 
Een bril scannen is door de transparantie bijna onmogelijk en vergt hierna extreem veel tijd deze 
naar waarheid te modelleren vanwege de zeer kleine details. Tevens is het printen van 3D scans 
meestal 1:10 waardoor een bril te klein is om een mooie afwerking te krijgen en vaak zelfs 
onmogelijk te printen.  
 
Hoe, wat, haar?  
Je haar los, opgestoken of in een staart scannen we zo goed mogelijk. Let wel op met krul en 
kroeshaar dit is wat complexer maar we bewerken dit zo goed mogelijk naar waarheid. Korte 
koppies zijn ook te scannen alleen niet elk plukje en stekeltje zal duidelijk zichtbaar als print.  
 
Strike a pose, maar welke?  
Er zijn verschillende poses mogelijk, rekening houdend met de armen, deze kunnen langs het 
lichaam, over elkaar of in de zij zolang deze aansluitend aan het lichaam zijn.  
De prijzen zijn voor staande houdingen berekend, voor zittende of liggende houdingen kun je 
contact met ons op te nemen voor mogelijkheden en tarieven. 
 
Kunnen kinderen ook gescand worden en vanaf welke leeftijd?  
Ja, rekening houdend met het feit dat de kinderen goed stil kunnen staan. Wij adviseren daarom 
vanaf de leeftijd van 5 jaar.  
 
Kunnen er meerdere mensen tegelijk worden gescand? 
We raden aan om mensen 1 voor 1 te scannen, dit levert het mooiste resultaat op. Uiteraard is het 
wel mogelijk om op aanvraag de 1 op 1 scans in 3D als groep samen te stellen en te printen. In het 
geval van bruidsparen als bijvoorbeeld een 3D print caketopper zijn hier aangepaste voorwaarden 
voor. Voor specifieke vragen neem contact met ons op. 
 
Kan mijn huisdier ook worden gescand? 
Helaas is dit vooralsnog niet mogelijk. Bij het scannen bewegen wij rondom, waardoor het huisdier 
vaak mee beweegt en hierdoor de scan mislukt.  
 
In jullie scanner zit een laser, kan dit kwaad?  
Absoluut niet, de laser is onschadelijk. Ogen, kinderen of zwangere vrouwen lopen in geen geval 
gevaar. 
 
 



3D SCANS & 3D PRINTS BY & DESIGNSHOP - HOW WE WORK & FAQ 
3 
 

Hoe lang duurt het scannen? 
Gezichtskenmerken duren ongeveer 1 á 2 minuten en full body duurt ongeveer 4 á 6 minuten. 
De tijdsduur is afhankelijk van het stilstaan en de aangenomen pose. Over het algemeen scannen 
we alles 2 keer zodat we net als bij een fotograaf zeker een goed beeld hebben vastgelegd. 
 
Wanneer is de 3D print klaar?  
Op dit moment duurt het ongeveer 2 tot 3 weken. De scan wordt in die periode door ons bewerkt, 
zodat oneffenheden die tijdens het scannen zijn ontstaan opgeschoond worden om vervolgens bij 
ons in de studio een prachtige 3D print te printen in de door jouw uitgekozen kleur.  
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TARIEVEN  
 
3D SCAN en 3D Print 
 
Full Body 1:10  €125,- per persoon 
  
optie voetplaat  € 20,- per persoon 
optie voetplaat duo € 25,- 
optie tekst v.a. € 20,- naam/bedrijfsnaam/datum 
optie logo  p.o.a. 
 
 
Borstbeeld +/- 12 cm  €125,- per persoon 
 
optie tekst v.a. € 20,- naam/datum 
optie logo  p.o.a. 
 
 
VERZENDING 
 
Standaard pakket NL € 10,- 
Aangetekend NL €17,50,- 
 
 
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
Prijzen onder voorbehoud: afgegeven juli 2014 




