
 

Familie Manschot
Klein Amerikaweg 12
6871 KK Renkum

Renkum,20-01-2020
Ons kenmerk 20017 \ 1263
Deze opgave is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

 
Geachte heer/mevrouw Manschot,

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

1e Het vervangen van de volgende lichtbronnen beneden:
* staande lamp woonkamer, lamp boven in LED dimbaar
* staande lamp woonkamer, lamp zijkant in LED niet dimbaar
* lamp boven de tafel in de woonkamer, in LED dimbaar (dikte led lamp kan probleem zijn)
* 3x inbouwspot boven aanrecht, in LED dimbaar
* 8x lamp met grootte fitting, in LED dimbaar
* 2x lamp in kelder met grootte fitting, in LED dimbaar
* 2x buitenlamp met grootte fitting, in LED

2e Het vervangen van de volgende lichtbronnen boven:
* lamp overloop, in LED lichtbron
* 3x spotjes badkamer, in LED lichtbron niet dimbaar
* lamp slaapkamer voor, in LED lichtbron
* lamp slaapkamer achter, in LED lichtbron
* lamp slaapkamer klein, in LED lichtbron

3e Waar nodig het vervangen van de dimmer voor een nieuwe dimmer of schakelaar.
Indicatie vervangen lichtbronnen € 850,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie

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

Met vriendelijke groet

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Indicatie betreffende vervangen
lichtbronnen

4,00 u Installatiewerk € 180,00
1,00 st Cr7s100wd830 ph corepro r7s 118mm 14-100w € 19,20
1,00 st Ppincl30gy6g7 osr led p pin30 _w/827 12v fr € 9,00

14,00 st Philips LED E27 dimbaar 9W-927 (806lm) € 180,60
1,00 st Plined78100g8 osr ledpli78100d 11,5w/827 230 € 22,00
3,00 st 81177100 ph coreproledspt d 4.3-60w r50 € 18,75
1,00 st Mlludt40w827e14 ph mas ledlustre dt 6-40w e14 € 8,35
1,00 st Mm09063 meg mr11/gu4 3/35w12v 36g 2800 € 6,98
1,00 st Cl5.5-40w827e27 ph corep.lustre nd 5.5-40w e27 € 7,20
2,00 st Busch-jaeger inbouw dimmer 100va, led € 155,56
4,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 10,72
2,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat t.b.v. draaidimmer

wit
€ 22,08

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 17,92
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,22

_____________
Totaal Indicatie betreffende vervangen

lichtbronnen
€ 665,58

_____________
Totaal Indicatie betreffende vervangen lichtbronnen € 665,58

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


