
 

Familie Snijder
Bart Crumstraat 53
6866 AB Heelsum

Renkum, 14-03-2020
Ons kenmerk 20040 \ 0684
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 Snijder,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de werkzaamheden aan de 
Reimerweg 1 in Renkum.

1e Het demonteren van de bestaande verdeler.

2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 3P+N 40A
* 6x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA
* 1x terug plaatsen automaat voor bakhuis
* 1x terug plaatsen automaten zonnepanelen

3e Het aanleggen van 2 nieuwe groepen naar de keuken, hier word 2x een 4 voudig stopcontact met 
randaarde opbouw op de muur geplaatst.

4e Het aanleggen van een loze leiding 19 mm, vanaf de meterkast tot in de keuken, deze leiding is voor 
een toekomst elektrische kookplaat.

5e Het aarden van de CV leiding in de badkamer.

6e Het vervangen van het defecte dubbele stopcontact in de woonkamer.

7e Het vervangen van de dimmer voor een schakelaar in de woonkamer.

8e Het verwijderen van de TL verlichting in de koof in de woonkamer.

9e Het aanleggen van een netwerkkabel vanuit de woonkamer naar:
* hal
* overloop

10e Het maken van een stopcontact in het plafond naast de netwerk aansluiting in de hal en overloop.

11e Het maken van 10 aansluitpunten voor rookmelders.
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12e Het monteren van de rookmelders, U levert 3 rookmelder de overige zullen wij aanleveren.

13e Het vervangen van 3 opbouw schakelaars boven.

14e Het leveren en monteren van noodverlichting, van Lien Evago:
* hal beneden onder aan de trap (lange licht uittreding)
* overloop boven aan de trap (wijde licht uittreding)

Totale aanneemsom € 4653,80 inclusief BTW

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

 


