Elektroraad
De heer J. van Schoonhoven
Postbus 622
6710 BP Ede
Renkum, 12-08-2019
Ons kenmerk 19137 \ 0325
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 Van Schoonhoven,
Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de volgende werkzaamheden.
1e
2e
3e

Het maken van een plaat voor bij de hoofdingang waarop de bestaande intercom tijdelijk geplaatst
wordt, dit om de juiste maat voor de nieuwe RVS plaat te krijgen.
Het demonteren van de 2 bestaande buitenposten.
Het leveren en trekken van nieuwe bekabeling voor het nieuwe intercom systeem, deze worden van de
buitenpost naar de algemene patchkast getrokken.

4e

Het leveren en plaatsen van een nieuw intercom systeem, bestaande uit:
* 2x Opbouwbehuizing iKall met regenafscherming - 1 module
* 2x Frame met aluminium afdekraam voor Powercom/iKall - 1 module
* 2x iKall zwarte module t.b.v. A/V unit iKall, met 1 drukknop
* 2x A/V unit kleur voor iKall VIP HD
* 1x Voeding stamleiding voor systeem VIP 100W
* 2x Stamleiding verdeler voor systeem VIP
* 2x MINI handsfree Monitor, kleur met grondplaat VIP en bureau steun
* 1x MINI handsfree Monitor, kleur, gateway (WiFi) VIP en bureau steun

5e

Het afmonteren van de voedingscomponenten in een kast in de patchruimte, tevens zullen wij tussen
deze kast en de bestaande patchkast de verbindingen maken voor de nieuwe bureau toestellen.
Het maken van de nodige patch verbindingen over het bestaande netwerk, naar de plekken waar de
nieuwe bureau toestellen komen te staan.
Het aanmelden van het gateway toestel op de bestaande wifi netwerk, tevens zullen wij deze koppelen
aan een beschikbaar smart device die op hetzelfde WiFi netwerk is aangesloten.

6e
7e

Totale aanneemsom € 5573,54 exclusief BTW
Indien er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

