
 

Mevrouw Scholten
Deken Heinenstraat 6
3981 WH Bunnik

Renkum,22-10-2018
Ons kenmerk 18134 \ 1371
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 Scholten,

Naar aanleiding van ons bezoek en gesprek, ontvangt u hierbij het vrijblijvende voorstel voor de volgende 
werkzaamheden.

Aarding:
1e Het slaan van een nieuwe aardelektrode met een waarde lager dan 5 Ohm.
2e Het loskoppelen van de bestaande aarding en het aansluiten van de nieuwe aarding.

Aanneemsom aarding € 386,03 inclusief BTW

Diversen:
3e Het verwijderen van een TN koppeling (indien mogelijk).
4e Het demonteren van de bestaande verdeler.
5e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler bestaande uit:

* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N 30mA
* 5x automaat 1P+N B16 A

6e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

7e Het leveren en monteren van 3 dubbele stopcontacten bij de nieuwe verdeler t.b.v. filters.

8e Het verplaatsen van de coax aansluiting tot bij de meterkast.

9e Het trekken van een aarddraad door de gehele installatie (ook bij de schakelaar).

10e Het vervangen van de stopcontacten zonder randaarde voor stopcontacten met randaarde.

11e Het aanleggen van een nood-nacht net met afgeschermde bekabeling, hierop wordt het volgende 
aangesloten: * koelkast

* diepvries
* CV ketel (staat in schuur)
* stopcontact in woonkamer voor het modem
* stopcontact in de meterkast voor de deurbel

12e Het aanpassen van het elektra in de schuur, zodat de sensor lamp bij de CV aansluiting komt te zitten.
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13e Diversen kleine aanpassingen die nog ter spaken komen tijdens de werkzaamheden.

Begroting diversen werkzaamheden € 2800,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Begroting betreffende aanpassingen
elektro overgevoeligheid

20,00 u arbeidsuren € 900,00
5,00 st klein materiaal € 25,00
1,00 st zegel € 17,50
1,00 st Hager verdeler 1 fase_HS, 2x aardlek 30 mA, 5

eindgroepen
€ 695,00

30,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 102,60
5,00 st Attema kabeldoos, grijs € 32,25
2,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, ip44 € 24,84
5,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, creme
€ 67,45

100,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 84,00
1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar met stopcontact

randaarde opbouw, creme
€ 31,37

10,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde
inbouw, creme

€ 121,70

1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar met stopcontact
randaarde inbouw, creme

€ 27,53

2,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact met randaarde
inbouw, creme

€ 12,24

1,00 st Busch-jaeger 1 voudig afdekraam, creme € 2,62
1,00 st Busch-jaeger 2 voudig afdekraam, creme € 4,52
1,00 st Busch-jaeger bedieningswip t.b.v. serie en

wissel/wisselschakelaars, creme
€ 6,76

1,00 st Busch-jaeger serieschakelaar inbouw € 13,61
4,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 7,44
4,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 77,08

_____________
Totaal Begroting betreffende

aanpassingen elektro
overgevoeligheid

€ 2.253,51

_____________
Totaal Begroting betreffende aanpassingen elektro overgevoeligheid€ 2.253,51

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 



 

Pagina 4

Ons kenmerk18134 \ 1371

 

 


