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Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van de Uneto-VNI van toepassing

 
Geachte mevrouw Winkler,

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

1e Het leveren en plaatsen van een serie schakelaar opbouw in de woonkamer.
2e Het werkend maken van de lamp in de wc.
3e Het leveren en plaatsen van een nieuwe deurbel drukker, deze komt aan de kant van de meterkast, 

we zullen het bestaande kabeltje weer aansluiten op de nieuwe drukker.

4e Het leveren en plaatsen van 2x Ledvance 8W_3000K onder de keuken kastjes (armatuur is 60 cm, 
totaal dus 1,2 meter).

5e Het verwijderen van het opbouw stopcontact rechts boven het aanrecht (u haalt de koelkast eruit), we 
zullen proberen om hier een nieuwe draad te trekken, die dan de nieuwe led verlichting gaat bedienen. 
Mocht dit niet lukken dan laten wij het stopcontact zitten, en dan gaat de stekker van de nieuwe led 
verlichting in dit stopcontact.

6e Het leveren en leggen van een kabel door de kruipruimte vanaf de meterkast tot onder de keuken, het 
naar binnen brengen van de kabel op de achtergevel, tot onder in de kruipruimte onder de keuken. Het 
koppelen van deze kabels in een kabeldoos in de kruipruimte. Het aansluiten van de nieuwe kabel op 
een bestaande groep, zodat er weer spanning in de schuur komt.

7e Het controleren/herstellen van het enkele stopcontact op de slaapkamer voor, zodat hier weer 
spanning op komt.

8e Het leveren en monteren van een opbouw schakelaar op de grootte slaapkamer achter

9e Het monteren van diversen armaturen op de aanwezige lichtpunten.
Begroting € 650,00 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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Specificatie

begroting betreffende diversen
werkzaamheden

8,00 u Installatiewerk € 360,00
5,00 st klein materiaal € 25,00
1,00 st Busch-jaeger serie schakelaar opbouw, wit € 19,33
1,00 st Friedland beldrukker, zwart met lampje € 10,70
2,00 st Lvli600830g2 ldv ln comp switch 600 8w/3000 € 38,00
5,00 m Newlec vmvl kabel 2x1 mm2, wit-Eca € 6,35
1,00 st Legrand stekker randaarde haaks, wit € 2,20

10,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 38,30
1,00 st Attema kabeldoos, grijs € 6,71
1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar opbouw, wit € 14,22

_____________
Totaal begroting betreffende diversen

werkzaamheden
€ 520,81

_____________
Totaal begroting betreffende diversen werkzaamheden € 520,81

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


