
 

Familie ter Keurst
Holterstraatweg 20
7462 TW Rijssen

Renkum,26-08-2019
Ons kenmerk 19147 \ 1545
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 ter Keurst,

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

Aardelektrode:
1e Het slaan van een nieuwe aard elektrode met een waarde lager dan 5 ohm.

2e Het leveren en monteren van een selectieve aardlekschakelaar op de plek van de hoofdschakelaar, 
deze dient als foutbescherming (verplicht volgens NEN1010).

3e Het aansluiten van de nieuwe elektrode op de bestaande installatie, indien er nu een aarding door het 
energiebedrijf wordt geleverd, dan zullen we deze afkoppelen (indien mogelijk).

Kosten aardelektrode € 1050,00 inclusief BTW 

Filter meterkast
1e Het leveren en plaatsen van een EPOCS RFI filter 36A 520VAC_3 fase in de meterkast.

2e Het aanpassen van de bedrading, zodat de stroom eerst door het filter gaat en dan de installatie in.

3e Het aanbrengen van afscherming over de aansluitingen van het filter.

Kosten filter meterkast € 650,00 inclusief BTW

Indien het filter niet bevalt, dient u dit binnen 2 maanden aan te geven, dan komen wij deze weer 
verwijderen, u betaald dan alleen de 2x reiskosten van € 110,00 inclusief BTW.

De factuur voor het filter zal ook pas na 2 maanden gestuurd gaan worden.

Netvrijschakelaar:
1e Het leveren en plaatsen van een netvrijschakelaar per groep.

2e Het opzoeken van eventuele sluipgebruikers die de netvrij actief houden 

Kosten netvrij per groep € 300,00 inclusief BTW
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Nood nacht net/diversen:
1e Het aanleggen van een nood/nacht net met afgeschermde kabels voor de volgende apparaten:

* koelkast
* diepvries
* CV ketel

* het idee van een nood/nacht net is dat de belangrijkste dingen spanning houden en dat dan de rest 
afgeschakeld kan worden (handmatig of met netvrij).

2e Het aarden van diversen lampen en/of armaturen.
Kosten diversen € 1150,00 inclusief BTW

Reiskosten Renkum_Rijssen_Renkum € 110,00 inclusief BTW (per keer)

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Uitvoering werkzaamheden in overleg.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

aardelektrode
1,00 st aarding lager dan 5 ohm € 550,00
1,00 st Hager aardlekschakelaar 4P-300 mA Selectief 40A € 194,00
2,00 u Installatiewerk € 90,00
1,00 st zegel € 17,50

_____________
Totaal aardelektrode € 851,50

filter meterkast
3,00 u Installatiewerk € 135,00
5,00 st klein materiaal € 25,00
1,00 st EPOCS filter € 241,35
3,00 st jobarco 5x6 afgeschermd (1006905) € 124,02

_____________
Totaal filter meterkast € 525,37

netvrij
2,50 u Installatiewerk € 112,50
1,00 st Geovital: netvrijschakelaars ONF 3 met

controlelampjes
€ 145,00

_____________
Totaal netvrij € 257,50

nood nacht
12,00 u Installatiewerk € 540,00

5,00 st klein materiaal € 25,00
40,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 136,80
20,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 88,80

2,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, ip44 € 25,92
1,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 14,07

3,00 st Attema kabeldoos, grijs € 20,13
20,00 m Afgeschermde kabel 3x1,5 mm2, soepel € 113,60

_____________
Totaal nood nacht € 964,32
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_____________
Totaal Begroting betreffende diversen aanpassingen € 2.598,69

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


