
 

Mevrouw Vriens
De Bocht 2
5087 LN Diessen

Renkum,18-04-2019
Ons kenmerk 19076 \ 1454
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 Vriens,

Naar aanleiding van uw email, ontvangt u hierbij de vrijblijvende kosten opgave voor de volgende 
werkzaamheden.

1e Het slaan van een nieuwe aard elektrode elektrode met een waarde lager dan 5 Ohm (is reeds 
gebeurt).

2e Het leveren en monteren van een Epcos B84144 A36R filter naast de verdeler in de meterkast.

3e Het aanpassen van de verdeler met de volgende componenten:
- 1x aardlekschakelaar 3P+N _ 300 mA Selectief (fout bescherming)
- 3x aardlekschakelaar 1P+N _ 30 mA (aanvullende bescherming)

4e Het trekken van afgeschermde netwerk bekabeling vanaf de meterkast naar:
* 1x huiskamer (dubbel uitgevoerd)
* 2x slaapkamer (dubbel uitgevoerd)

5e Het aarden van alle stopcontacten in de volgende ruimten:
* studeerkamer 
* huiskamer
* opm. in 1 ruimte moeten alle stopcontacten geaard of NIET geaard zijn

6e Het leveren en monteren van een extra stopcontact in de meterkast voor de router.

7e reiskosten Renkum_Diessen_Renkum.
Begroting werkzaamheden € 3300,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van na calculatie.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Ons kenmerk19076 \ 1454

Specificatie

Begroting betreffende diversen
werkzaamheden

1,00 st aard elektrode lager dan 5 Ohm € 325,00
1,00 st EPOCS RFI filter 36A 520VAC Screw Terminals,

3-fase
€ 241,35

20,00 u Installatiewerk € 900,00
1,00 st Hager aardlekschakelaar 4P-300 mA Selectief 40A € 194,00
3,00 st Hager aardlekschakelaar 1p+n, 30 ma 40a € 447,00

80,00 m Gigamedia ftp cat 5e, netwerkkabel-Eca € 126,40
3,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 25,65
1,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 31,44
6,00 st Gigamedia cat 5e, ftp connector € 49,32
3,00 st Gigamedia patchkabel ftp cat5e, 1 mtr grijs € 21,60
3,00 st Gigamedia patchkabel ftp cat5e, 2 mtr grijs € 26,16

20,00 m Attema kabelgoot creme 40x25 € 181,00
60,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 55,80

6,00 st Busch-jaeger Balance dubbel stopcontact met
randaarde inbouw-wit

€ 74,64

1,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 1,93
1,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 19,94

_____________
Totaal Begroting betreffende diversen

werkzaamheden
€ 2.721,23

_____________
Totaal Begroting betreffende diversen werkzaamheden € 2.721,23

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


