
 

Familie van Uden
De Rosmolen 3
5386 EG Geffen

Renkum,17-03-2020
Ons kenmerk 20010 \ 1329
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 van Uden,

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

1e Het slaan van een nieuwe aardelektrode met een waarde van 5 ohm of lager.
2e Het demonteren van de bestaande verdeler.
3e Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler, bestaande uit:

* 2x kunststofkast met 2 rijen, deze worden naast elkaar geplaatst
* 1x aardlekschakelaar 1P+N_40A, 300 mA Selectief (deze dient tevens als hoofdschakelaar)
* 3x aardlekschakelaar 1P+N 30 mA
* 7x automaat 1P+N B16 A
* 2x fornuis automaat 2P+2N B16 A

4e Het leveren en monteren van nieuw AOP in de CAI aansluiting, indien de bestaande geen goede 
galvanische scheiding geeft.

5e Het aanleggen van een nood-nacht net, met afgeschermde bekabeling voor de volgende 
aansluitingen: * koelkast in de keuken

* koel en vrieskast in de bijkeuken
* modem in de woonkamer (hiervoor gaan we buitenlangs vanuit de bijkeuken)
* CV ketel op de zolder (u demonteert een stuk keuken plafond hiervoor)
* studeerkamer

6e Het leveren en monteren van een ventilator met trekkoord voor in de badkamer.
Indicatie werkzaamheden € 4000,00 inclusief BTW

A netvrijschakelaar (indien wij deze meteen mogen plaatsen, anders komen er reiskosten bij)
per stuk € 200,00 inclusief BTW 

B EMC filter (indien deze niet bevalt, betaald u alleen de reiskosten)
€ 450,00 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

aarding
1,00 st nieuwe aardelektrode 5 ohm of lager € 363,00

_____________
Totaal aarding € 363,00

verdeler
8,00 u Installatiewerk € 360,00
5,00 st klein materiaal € 25,00
1,00 st zegel € 17,50
2,00 st Schneider advance verdeler 2rij, 48 modules € 151,20
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 2P-300 mA Selectief 40A € 215,02
3,00 st Schneider aardlekschakelaar 40a, 30 ma, 1p+n € 382,20
0,75 st Schneider doorverbindingskam 4xdpna € 25,73
7,00 st Schneider installatie automaat 1p+n, b16 a € 166,25
2,00 st Schneider fornuis automaat 2p+2n, b16 a € 103,70

_____________
Totaal verdeler € 1.446,60

galvanische scheiding
1,00 u Installatiewerk € 45,00
1,00 st Hirschmann abonnee overname punt € 33,00

_____________
Totaal galvanische scheiding € 78,00

nood nacht net
16,00 u Installatiewerk € 720,00

3,00 st klein materiaal € 15,00
3,00 st Attema kabeldoos, grijs € 20,13
6,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 26,64

30,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 102,60
1,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, ip44 € 12,96
1,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact vertikaal

spatwaterdicht, ip44
€ 30,74

3,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde
opbouw, creme

€ 42,21

10,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 54,10
_____________

Totaal nood nacht net € 1.024,38
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ventilator
1,00 u Installatiewerk € 45,00
1,00 st Dx400pcdc xpe toiletvent+treksch+dc mot € 327,98

_____________
Totaal ventilator € 372,98

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen aanpassingen € 3.284,96

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


