
 

Familie Barendse
Th. de Bockweg 6
6871 EH Renkum

Renkum,06-10-2018
Ons kenmerk 18146 \ 1380
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 Barendse,

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

1e Het vervangen van de aanwezige stopcontacten in de woon/eetkamer voor nieuwe witte 
stopcontacten. 

2e Het verplaatsen van de schakelaar welke in de muur zit die verwijderd gaat worden.
3e Het plaatsen van een extra schakelaar voor het lichtpunt in de eetkamer.
4e Het maken van 4 extra lichtpunten in de woonkamer, deze worden aangesloten op het aanwezige 

lichtpunt.
5e Het aanleggen van een netwerkkabel vanaf de telefoon aansluiting onder de trap naar de woonkamer 

aan de linkerzijde van de openhaard, deze aansluiting is bedoeld voor de TV aansluiting.

6e Het verplaatsen van de schakelaar in de hal, zodat deze naast elkaar komen te zitten. Wij zullen hier 3 
nieuwe inbouwdozen plaatsen waarin alles afgemonteerd kan worden. 

7e Het vervangen van het schakelmateriaal in de hal voor nieuw wit schakelmateriaal.
8e Het vervangen van het dubbele stopcontact onder de trap voor een nieuwe witte.
9e Het leveren en monteren van een rookmelder 230V met back-up accu tegen het plafond van de hal, 

deze melder wordt draadloos gekoppeld met de andere melders.

10e Het maken van extra lichtpunten op de overloop tegen de muur waar de boekenkast gaat komen, deze 
lichtpunten worden aangesloten op het aanwezige lichtpunt op de overloop.

11e Het leveren en monteren van een rookmelder 230V met back-up accu tegen het plafond van de 
overloop, deze melder wordt draadloos gekoppeld met de andere melders.

12e Het vervangen van het schakelmateriaal op de overloop voor nieuw wit schakelmateriaal.

13e Het verwijderen van de oude coaxkabel welke nu door de slaapkamer aan de achterzijde loopt.
14e Het aanpassen van de elektra aansluitingen bij de inloopkast.
15e Het maken van 2 dubbele wandcontactdozen naast het bed.
16e Het maken van een dubbele wandcontactdoos onder het bed
17e Het vervangen van het schakelmateriaal op de slaapkamer voor nieuw wit schakelmateriaal.
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18e Het maken van een centraallichtpunt in de nieuwe logeerkamer, geschakeld door een schakelaar.
19e Het maken van 3 dubbele wandcontactdozen in de nieuwe logeerkamer.

20e Het maken van een centraallichtpunt in de badkamer, geschakeld door een schakelaar
21e Het maken van een aansluiting boven de wastafel voor een spiegelkast.
22e Het maken van een dubbele stopcontact bij de wastafel
23e Het vereffenen van de metalen zwaluwplaten vloer, welke wordt gelegd op de balklaag.
24e Het maken van een centraalaardpunt onder de wastafel.

25e Het leveren en monteren van een rookmelder 230V met back-up accu tegen het plafond van de zolder, 
deze melder wordt draadloos gekoppeld met de andere melders.

26e Het controleren/herstellen van de elektra installatie op de zolder.

27e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.
28e Het schakelmateriaal is Busch Jaeger Balance SI in de kleur wit.

Begroting werkzaamheden 5000,00 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 verbouwing
woonhuis

60,00 u arbeidsuren € 2.700,00
20,00 st klein materiaal/onverzien € 100,00
15,00 st inbouw stopccontact dubbel, wit € 171,30

8,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 28,48
8,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 9,92

40,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5
mm2-Eca

€ 140,40

40,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 116,00
15,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 48,45
11,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 94,49

1,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact ZONDER
randaarde inbouw wit

€ 6,12

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 8,90
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 7,80

11,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.
wissel/kruisschakelaars wit

€ 38,06

25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 90,00
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 7,18

4,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 25,84
1,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 7,43
5,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 12,85
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 10,18
3,00 st Ei rookmelder optisch 230v, oplaadbare backup accu € 220,20
3,00 st Ei rf-module t.b.v. draadloos koppelen 230v melders € 261,60
1,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 13,49

2,00 st Busch-jaeger Balance dubbel stopcontact met
randaarde inbouw-wit

€ 23,86

0,25 kg Koperdraad blank 4mm2 € 6,67
_____________

Totaal Begroting betreffende verbouwing
woonhuis

€ 4.149,22

_____________
Totaal Begroting betreffende verbouwing woonhuis € 4.149,22

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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