
 

Familie Verhaag
Hélène Coetsstraat 21
6815 GN Arnhem

Renkum,02-03-2019
Ons kenmerk 19051 \ 1458
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 Verhaag,

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

1e Het maken van de volgende aansluitingen in de badkamer:
* elektrische vloerverwarming (wordt geleverd door derden)
* wastafel meubel

2e Het maken van een nieuw stopcontact bij de nieuwe wastafel (exacte plek wordt in het werk bepaald).

3e Het leveren en monteren van 6x inbouwspot met LED lichtbron, geschakeld door een Busch Jaeger 
ZigBee dimmer.

4e Het trekken van een aarddraad, deze is volgens de meting niet aanwezig.

5e Het vereffenen van de vreemd geleidende delen.

6e Het leveren en plaatsen van een Itho CVD-S pijpdakventilator, deze wordt op de pijp bij de 
schoorsteen gemonteerd, binnen in de badkamer komt een ventilatie ventiel (wit) te zitten. De 
bediening van deze ventilator gebeurt door een RF zender.

7e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.

Begroting werkzaamheden € 1850,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Offerte betreffende badkamer
verbouwing

12,00 u Installatiewerk € 540,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 16,85
1,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 6,27

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,36
1,00 st 6715 u bus zll dimmersokkel inb. € 143,50
1,00 st 6735-84 bus zll sensor 1v s-studiowit € 74,30
3,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 5,79
3,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 59,82
6,00 st Eurosnoer 2x0,75 zwart 1,5 mtr € 15,30
6,00 st Inbouwarmatuur led GU10, kantelbaar aluminium rond € 56,28
6,00 st Philips led lamp 5,5W 230V, Gu10 fitting, warm

wit-2700K_dimbaar
€ 67,20

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 17,34
15,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 13,35

1,00 st Cvd-s eco ith pijpdak ventilator € 499,00
1,00 st Rft-auto co2 ith rft laag/hoog/auto co2 bed € 61,00

_____________
Totaal Offerte betreffende badkamer

verbouwing
€ 1.591,36

_____________
Totaal Offerte betreffende badkamer verbouwing € 1.591,36

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


