
 

Dhr J Bechthold
Johannahoeve 3
6861 WJ Oosterbeek

Renkum, 24-06-2019
Ons kenmerk 19118 \ 0010
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 heer Bechthold,

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

Hoofdverdeler:
1e Doormeten van de isolatie weerstand, voordat er met de renovatie wordt begonnen, dit willen we graag 

al op korte termijn uitvoeren.
let op, hiervoor moet de spanning eraf

2e Het demonteren van de bestaande verdeler.

3e Het leveren en plaatsen van de volgende componenten:
* 1x kunststofkast met 2 rijen en 336 mm breed, deze komt boven de kWh meter
* 1x kunststofkast met 6 rijen en 550 mm breed, deze komt links naast de kWh meter
* 1x hoofdschakelaar 3P+N 63A
* 1x aardlekschakelaar 300 mA S_100 A t.b.v. foutbescherming t.b.v. 230V groepen
* 2x aardlekschakelaar 300 mA S_63 A t.b.v. foutbescherming t.b.v. krachtgroepen
* 1x aardlekschakelaar 300 mA 40 A t.b.v. foutbescherming t.b.v. PV installatie
* 26x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA
* 4x patroonlastscheider t.b.v. de krachtgroepen
* 1x automaat 3P+N C40 A t.b.v. PV installatie
* kammen en interne bedrading

4e Het terugplaatsen van de bestaande relais en magneetschakelaars.

5e Het aansluiten van alle groepen op de nieuwe verdeler.

6e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

7e Het uitvoeren van de werkzaamheden op een vrijdag met een uitloop naar de zaterdag.

Totale aanneemsom hoofdverdeler € 4949,40 exclusief BTW
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Subverdeler: Technische ruimte
1e Doormeten van de isolatie weerstand, voordat er met de renovatie wordt begonnen, dit willen we graag 

gelijk doen met het meten van de hoofdverdeler.

2e Het demonteren van de bestaande verdeler.

3e Het leveren en plaatsen van de volgende componenten:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 10x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA 
* 1x aardlekschakelaar 1P+N 30 mA
* 1x fornuisautomaat t.b.v. nieuwe groep in de keuken

4e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

5e Het aanleggen van een nieuwe groep voor:
* vaatwasser
* elektrische kookplaat

6e Het aansluiten van de nieuwe groepen op de verdeler.

7e Het uitvoeren van de werkzaamheden op een vrijdag, dezelfde dag als de hoofdverdeler uitgeschakeld 
is.

Totale aanneemsom subverdeler met keuken € 1328,33 exclusief BTW

Indien wij de gehele opdracht in 1x mogen uitvoeren, 
wordt de totale aanneemsom € 6000,00 exclusief BTW

Het herstellen van eventuele isolatie fouten zit niet in deze prijs opgave

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


