Mevrouw Leffelaar
Tarthorst 477
6708 HR Wageningen
Renkum, 18-12-2018
Ons kenmerk 18189 \ 1421
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van de Uneto-VNI van toepassing

Geachte mevrouw Leffelaar,
Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende voorstellen.
Voorstel 1_1 fase:
1e
Het demonteren van de bestaande verdeler.
2e

Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 2 polig_40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N_30 mA
* 7x automaat 1P+N_B16 A
* 1x fornuisautomaat 2P+2N_B16 A

3e

Het leveren en leggen van nieuwe voedingskabels vanaf de meterkast naar de keuken voor de
volgende apparaten: * elektrische kookplaat
* vaatwasser
* oven

4e

Het afmonteren van deze kabels in de keuken met stopcontacten.

5e

Het aansluiten van deze kabels in de nieuwe verdeler.

6e

Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.

7e

Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.
Totale aanneemsom 1 fase € 1365,45 inclusief BTW
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Voorstel 2_3 fase:
1e
Het demonteren van de bestaande verdeler.
2e

Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 4 polig_40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N_30 mA
* 7x automaat 1P+N_B16 A
* 1x aardlekschakelaar 3P+N_30 mA
* 1x krachtautomaat 3P+N_B16 A

3e

Het leveren en leggen van nieuwe voedingskabels vanaf de meterkast naar de keuken voor de
volgende apparaten: * elektrische kookplaat
* vaatwasser
* oven

4e

Het afmonteren van deze kabels in de keuken met stopcontacten.

5e

Het aansluiten van deze kabels in de nieuwe verdeler.

6e

Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.

7e

Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.
Totale aanneemsom 3 fase € 1687,13 inclusief BTW

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

