
 

Familie Hinderks
Simon Moulijnstraat 1
6871 HW Renkum

Renkum, 22-01-2020
Ons kenmerk 20018 \ 1604
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

 
Geachte heer/mevrouw Hinderks,

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

Tuin elektra:
1e Het leveren en plaatsen van 3x een rvs plaat met dak, inclusief een dubbel stopcontact.

* 2x in de tuin (deze worden geschakeld in de meterkast)
* 1x bij de vlagmast (deze wordt geschakeld in de schuur, optie zou een HUE actor zijn)

2e Het maken van een aansluitpunt voor een lamp in de veranda, geschakeld door een schakelaar.
3e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact in de veranda, deze komt op de wand met de 

schuur. 

4e Het maken van een aansluitpunt voor een lamp in de schuur, geschakeld door een schakelaar.
5e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact in de schuur, deze komt op de wand van de 

werkbank. 
6e Het leveren en monteren van een LED armatuur 1500 mm 35 W boven de werkbank, deze wordt 

geschakeld door een schakelaar.
7e Het leveren en plaatsen van een stopcontact t.b.v. Inlite tuinverlichting.
8e Het leveren en plaatsen van 2x een relais, waarmee de 2 groepen van de tuinverlichting worden 

geschakeld (U dient de HUE actoren aan te leveren).
9e Het aansluiten van de kabel voor de pomp installatie.

10e Het aansluiten van de tuin installatie op groep 7 in de meterkast.
11e Het verwijderen van de tijdklok in de meterkast, hiervoor wordt een schakelaar geplaatst.
12e Het leveren en monteren van een aardlekschakelaar 300 mA Selectief op de plek van de 

hoofdschakelaar.

Totale aanneemsom tuin elektra € 1950,84 inclusief BTW
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Overspanning beveiliging:
1e Het leveren en monteren van type II afleider in de elektra voeding.

2e Het leveren en monteren van type I+III afleider in de coax.

Totale aanneemsom overspanningsbeveiliging € 775,00 inclusief BTW 

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


