
 

Klussenbedrijf Bert Eimers
Beeklaan 9
6869 VG Heveadorp

Renkum,19-01-2019
Ons kenmerk 19019 \ 1437
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 Eimers,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende begroting voor de verbouwing aan de 
Pinsterberg in Velp.

1e Het verwijderen van de elektra aansluitingen in de muur van de keuken die eruit gaat.
2e Het omzetten van het stopcontact in de slaapkamer (deze zit nu in de muur met de keuken)
3e Het maken van een extra stopcontact in de slaapkamer.

4e Het maken van een aansluiting voor de vaatwasser op een aparte groep in de nieuwe keuken.
5e Het maken van een aansluiting voor de elektrische kookplaat op een aparte groep in de nieuwe 

keuken.
6e Het maken van een aansluiting voor de oven op een aparte groep in de nieuwe keuken.
7e Het maken van een aansluiting voor de koel/vrieskast.
8e Het maken van stopcontacten voor algemeen gebruik boven het aanrecht.
9e Het maken van een dubbel stopcontact in de muur tegenover de nieuwe keuken.
10e Het maken van aansluitingen voor 5 wandlampen in de nieuwe keuken, geschakeld door een dimmer.

11e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.
12e Het aanpassen van de meterkast met groepen voor elektrisch koken en de vaatwasser.
13e Het doormeten van de installatie, inclusief het maken een meetrapport.
14e Kleine werkzaamheden die nog ter sprake komen.
15e Het maken van een dubbel stopcontact in de hal.

Begroting € 1850,00 exclusief 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

 



 

Pagina 2

Ons kenmerk19019 \ 1437

Specificatie

Begroting betreffende verbouwing
Pinksterberg te Velp

24,00 u Installatiewerk € 1.080,00
10,00 st klein materiaal € 50,00

5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 16,85
7,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 36,12
1,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. perilex hollewanddoos € 6,94
3,00 st Jung inbouw stopccontact dubbel, wit € 35,73
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact inbouw, 16a € 19,68
8,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 50,16

1,00 st Busch-jaeger Balance dubbel stopcontact met
randaarde inbouw-wit

€ 12,44

7,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 18,76
3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 13,95
1,00 st Busch-jaeger inbouw dimmer 100va, led € 77,78
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat t.b.v. draaidimmer

wit
€ 11,04

50,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 144,50
30,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5

mm2-Eca
€ 103,20

3,00 st Abb automaat 1p+n, b16 a busboard € 123,00
1,00 st 2010.030 abb knop 1-f fornuis flexomaat € 4,75
3,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 26,88
3,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 10,83

_____________
Totaal Begroting betreffende verbouwing

Pinksterberg te Velp
€ 1.842,61

_____________
Totaal Begroting betreffende verbouwing Pinksterberg te Velp€ 1.842,61

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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