
 

Mevr. Dambrink & Dhr. Brand
Groenendaalseweg 42
6871 CR Renkum

Renkum,26-07-2018
Ons kenmerk 18111 \ 1354
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 mevrouw Dambrink & Dhr. Brand,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij een vrijblijvende prijs opgave voor de volgende 
werkzaamheden.

Voeding Atelier:
1e Het leveren en leggen van een 4x2,5 mm2+as grondkabel, vanaf de meterkast, door de kruipruimte tot 

bij de bijkeuken.

2e Het demonteren van de bestaande voeding van het atelier in de bijkeuken, deze voeding wordt 
aangesloten op bestaande grondkabel die nu naar het atelier gaat.

3e Het leveren en monteren van een ondergrondsekabelverbinding voor het koppelen van de kabels.

4e Het demonteren van de bestaande verdeler.

5e Het leveren en  monteren van een kunststofkast met 2 rijen, hierin worden de volgende componenten 
geplaatst: * bestaande hoofdschakelaar

* bestaande aardlekschakelaars (oud type wordt niet terug geplaatst)
* bestaande automaten
* nieuwe automaat t.b.v. voeding atelier

6e Het aansluiten van de grondkabel op de nieuwe groep.

7e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

8e Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.

Totale aanneemsom voeding atelier € 634,68 inclusief BTW

Het graafwerk voor de kabel en het verwijderen van de betimmering om de verdeler wordt door u 
uitgevoerd. Wij leggen ook een 19mm loze buis mee vanuit de kruipruimte tot bij de bijkeuken
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Begroting werkzaamheden in het atelier:

1e Het leveren en monteren van 9 inbouwspotjes, inclusief LED lichtbron, geschakeld door een 
hotelschakeling met dimmer.

2e Het leveren en monteren van 2x dubbel stopcontact.

3e Het leveren en monteren van 2x enkel stopcontact.

4e Het maken van een centraallichtpunt, geschakeld door een schakelaar.

Begroting werkzaamheden € 1250,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Indien u zonnepanelen op het atelier wilt gaan leggen, is het verstandig om de voedingskabel dan 
rechtstreeks vanaf de meterkast naar het atelier te leggen, tevens zou een grote diameter verstandig 
zijn.

De meerprijs voor het leveren van een grondkabel 4x4mm2+as (40 meter) € 300,00 inclusief BTW

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

voeding atelier
6,00 u arbeidsuren € 270,00
3,00 st klein materiaal € 15,00
1,00 st zegel € 17,50

20,00 m Draka vulto (grondkabel) 4x2,5 mm2-Dca € 100,00
1,00 st Schneider advance verdeler 2rij, 48 modules € 69,25
1,00 st Schneider installatie automaat 1p+n, b16 a € 23,30
1,00 st ondergrondse kabelverbinding, compleet met

afgiethars en kabeldoos
€ 29,48

_____________
Totaal voeding atelier € 524,53

installatie aterlier
6,00 u arbeidsuren € 270,00
3,00 st klein materiaal € 15,00

10,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 32,30
6,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 36,00

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,14
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 17,80
1,00 st Busch Jeager Balance knop serie dimmer, wit € 28,12
1,00 st Busch-jaeger inbouw dimmer 100va, led € 74,79
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 6,92

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 17,18
5,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 9,30
5,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 96,35
9,00 st Eurosnoer 2x0,75 zwart 1,5 mtr € 22,41
9,00 st Inbouwarmatuur led GU10, kantelbaar aluminium rond € 79,65
9,00 st Philips led lamp 5,5W 230V, Gu10 fitting, warm

wit-2700K_dimbaar
€ 100,80

1,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 3,56
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,24

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

€ 92,60

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 58,00
_____________

Totaal installatie aterlier € 967,16
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_____________
Totaal Offerte eigen groep atelier € 1.491,69

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


