
 

Familie Nolten
Doornenkampseweg 1
6866 BA Heelsum

Renkum,10-02-2020
Ons kenmerk 20030 \ 1190
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 Nolten,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende indicatie voor het aanleggen van een 
lichtpunt boven de eettafel.

1e Het boren van een gat door de muur bij de meterkast om in het plafond van de eetkamer uit te komen.

2e Het eventueel hakken van een kleine sleuf in de muur aan de kant van de eettafel om goed in het 
plafond te komen.

3e Het maken van 3 gaten in het plafond voor het door trekken van de voeding voor het lichtpunt.
* 2 gaten kunnen weer dicht gemaakt worden na de werkzaamheden
* in het ergste geval zullen we extra gaten moeten maken indien we langs de latten/balken kunnen 
komen

4e Het leveren en monteren van een draadloze dimset, de ontvanger wordt in de meterkast geplaatst en 
de zender plaatsen we in overleg met u.

5e Het aansluiten van het lichtpunt op een bestaande groep.
Indicatie werkzaamheden € 425,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Indicatie betreffende lichtpunt boven
de eettafel

4,00 u Installatiewerk € 180,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
8,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 23,12
1,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 1,93
1,00 st Haf blinddeksel voor 3611, creme € 1,03
1,00 st Cpad-00/213 eat wirel dim all pakket € 132,61

_____________
Totaal Indicatie betreffende lichtpunt

boven de eettafel
€ 348,69

_____________
Totaal Indicatie betreffende lichtpunt boven de eettafel € 348,69

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


