
 

Familie Stigter
Papyruslaan 14
6866 CB Heelsum

Renkum, 14-04-2020
Ons kenmerk 20051 \ 1624
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 Stigter,

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

Verdeler:
1e Het demonteren van de bestaande verdeler.
2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestande uit:

* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x aardlekschakelaar 1P+N 300 mA Selectief_40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N 30 mA_40A
* 7x automaat 1P+N B16 A

3e Het doormeten van de bestaande installatie vanuit de verdeler, inclusief maken meetrapport.
4e Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.

Totale aanneemsom verdeler € 984,82 inclusief BTW
Groep oven:
1e Het leveren en leggen van een voedingskabel 5x2,5 mm2  vanaf de meterkast, door de kelder en 

kruipruimte, naar de keuken.
2e Het leveren en monteren van een stopcontact aan de kabel in de keuken t.b.v. de oven.
3e Het aansluiten van de kabel op een vrije groep in de meterkast.

Totale aanneemsom oven € 273,36 inclusief BTW
Groep oplaadpunt:
1e Het leveren en leggen van een voedingskabel 3x2,5 mm2  vanaf de meterkast, door de kelder en 

kruipruimte, naar de zijgevel van de woning waar nu ook het stopcontact voor het opladen zit..
2e Het leveren en monteren van een stopcontact spat waterdicht deze wordt op de zijgevel gemaakt.
3e Het aansluiten van de kabel op een vrije groep in de meterkast.

Totale aanneemsom oplaad € 227,12 inclusief BTW

Indien alle werkzaamheden in 1x uitvoerend mogen worden, dan wordt de aanneemsom:
€ 1350,00 inclusief BTW

* u dient wel te zorgen dat het kruipluik beschikbaar is*

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


