
 

Familie Berentschot
Esdoorndreef 10
6871 LH Renkum

Renkum,24-04-2019
Ons kenmerk 19079 \ 0964
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 Berentschot,

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

1e Het maken van een aansluiting voor een elektrische kookplaat, wij zullen vanaf de meterkast een 
kabel door de kruipruimte leggen naar de keuken toe. In de keuken komt een perilex stopcontact aan de 

kabel te zitten. In de meterkast wordt de kabel op een nieuwe groep aangesloten.

2e Het aanpassen van de bestaande meterkast met de volgende componenten i.v.m. de aansluiting van 
de elektrische kookplaat: * 1x aardlekschakelaar 1P+N 30 mA

* 1x fornuis automaat 2P+2N B16 A

3e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact met randaarde opbouw aan de linkerkant van de 
buitendeur in de berging.

4e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact met randaarde opbouw aan de rechterkant van 
de kasten.

5e Het leveren en monteren van een rookmelder op batterij in de berging.

6e Het leveren en monteren van een koolmonoxide melder op batterij in de berging, deze komt naast de 
CV ketel.

7e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact spatwaterdicht onder de veranda.

8e Het leveren en monteren van een bewegingssensor in het toilet, hiervoor zullen extra draden 
getrokken worden (U zorgt dat het plafond geopend is).

Begroting werkzaamheden € 1300,00 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

begroting betreffende diversen
werkzaamheden

8,00 u Installatiewerk € 360,00
1,00 st klein materiaal € 5,00

15,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 94,95
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw

spatwaterdicht, 16a
€ 31,21

1,00 st Perilex aansluitsnoer 5x1,5mm, 1,5meter zwart € 17,50
1,00 st Hager aardlekschakelaar 1p+n, 30 ma 40a € 149,00
1,00 st Hager fornuis automaat 2p+2n, b16 a € 83,50
2,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, creme
€ 28,14

10,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 39,20
2,00 st Attema lasdoos --0=16 mm, creme € 3,80
2,00 st Attema lasdoosdeksel, creme € 1,86
1,00 st Ei650 ei rookmelder 10j. lithium € 35,30
1,00 st Ei208dw ei co-melder lithium (onverv) € 68,70
1,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact vertikaal

spatwaterdicht, ip44
€ 30,74

3,00 m Wavin slagvaste buis 16mm, grijs € 4,89
1,00 st Attema kabeldoos, grijs € 6,71
1,00 st Busch-jaeger relais sokkel comfortschakelaar € 60,71
1,00 st Busch-jaeger sensor comfortschakelaar, creme € 47,93
1,00 st Busch-jaeger 1 voudig afdekraam, creme € 2,79

_____________
Totaal begroting betreffende diversen

werkzaamheden
€ 1.071,93

_____________
Totaal begroting betreffende diversen werkzaamheden € 1.071,93

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


