
 

Familie Penning
Burgemeester Prinslaan 22
6711 KD Ede

Renkum,23-06-2018
Ons kenmerk 18104 \ 0143
Deze opgave is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van de Uneto-VNI van toepassing

 
Geachte heer/mevrouw Penning,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende begroting voor de volgende 
werkzaamheden.

1e Het op splitsen van de schakelaar en het stopcontact in het kantoor.
2e Het inbouw maken van de data leidingen die nu in een goot zitten (dit wordt nog in het werk bekeken).

3e Het verplaatsen van de schakelaar en stopcontact op de overloop naar de andere kant.
4e Het maken van een aansluitpunt voor een rookmelder 230V in het plafond van de overloop.
5e Het leveren en monteren van een rookmelder 230V, inclusief backup accu die 10 jaar mee gaat.

6e Het inbouw maken van de schakelaar met stopcontact in de slaapkamer.
7e Het inbouw maken van de trekschakelaar in de slaapkamer.

8e Het inbouw maken van de schakelaar in de logeerkamer (deze komt in de koker om de CV leidingen).
9e Het inbouw maken van de trekschakelaar in de logeerkamer.

10e Het inbouw maken van de schakelaars beneden in de hal, ook bij de voordeur.
11e Het aanpassen van de aansluiting van de buitenlamp.
12e Het maken van een aansluitpunt voor een rookmelder 230V in het plafond van de hal.
13e Het leveren en monteren van een rookmelder 230V, inclusief backup accu die 10 jaar mee gaat.

14e Het verplaatsen van de thermostaat naar de hal, deze zit nu in de woonkamer.
15e Het controleren van de TV aansluiting in de woonkamer, waar de TV moet gaan komen, indien deze 

niet goed is, zullen wij een nieuwe kabel door de kelder aanleggen.

16e Het leveren en nieuwe schakelaar materiaal voor de aangepasten punten, dit zal standaard Busch 
Jeager schakelmateriaal worden (tenzij u graag iets anders wilt natuurlijk).

17e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.

Begroting werkzaamheden € 2750,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, hiervoor worden de prijzen van de 
specificatie gebruikt.
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Na dat de sloopwerkzaamheden gedaan zijn, hebben wij ca 3 dagen nodig om de onze 
werkzaamheden te doen. Het afmonteren gebeurt nadat de stukadoor klaar is.

Indien er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 



 

Pagina 3

Ons kenmerk18104 \ 0143

Specificatie

Begroting betreffende verbouwing 1e
etage en hal

32,00 u Arbeidsuren € 1.328,00
20,00 st klein materiaal/onverzien € 100,00
13,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 41,99

1,00 st Haf inbouwdoos 16 mm, thermostaat € 1,96
2,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 7,12
2,00 st Ei rookmelder optisch 230v, oplaadbare backup accu € 146,80
2,00 st Ei rf-module t.b.v. draadloos koppelen 230v melders € 174,40

10,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 29,00
20,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 92,60

7,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 60,13
7,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 24,22

3,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact ZONDER
randaarde inbouw wit

€ 18,36

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,14
2,00 st 2610/6 uj-214 bus inb.trekschak.m/afdpl alpi € 50,04
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 17,80

10,00 m Hirschmann coaxkabel Koka 9 TS, wit-Eca € 9,10
1,00 st Hirschmann versterker retour geschikt, 4 uitgangen,

data controle
€ 82,60

8,00 m Wavin pvc buis glad 16mm, creme € 9,84
_____________

Totaal Begroting betreffende verbouwing
1e etage en hal

€ 2.199,10

_____________
Totaal Begroting betreffende verbouwing 1e etage en hal € 2.199,10

============

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


