
 

Familie Versteegen
Hogenkampseweg 140
6871 JV Renkum

Renkum,09-05-2020
Ons kenmerk 20065 \ 1632
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 Versteegen,

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

1e Het laten zakken van de 8 bestaande stopcontacten in de woonkamer, deze worden als dubbele 
stopcontacten met randaarde uitgevoerd.

2e Het maken van een extra dubbel stopcontact op de rechter voor gevel.

3e Het maken van de volgende aansluitingen in de keuken:
* 2x oven, beide op een aparte eindgroep
* koel/vrieskast
* koffie apparaat op een aparte eindgroep
* elektrische kookplaat op een aparte eindgroep
* vaatwasser op een aparte eindgroep

4e Het veranderen van de bestaande stopcontacten boven, deze worden met randaarde uitgevoerd 
(half opbouw).

5e Het plaatsen van een dubbel stopcontact buiten op de aansluiting van de jacuzzi en netjes aansluiten 
van de schijnwerper achter op kantoor.

6e Het maken van een wasmachine wasdroger aansluiting op de zolder.

7e Het aanpassen van de bestaande verdeler, zodat deze weer aan de huidige eis voldoet.

8e Het hak en sleuf werk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.

9e Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.
Indicatie werkzaamheden € 3500,00 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 diversen
werkzaamheden

24,00 u Installatiewerk € 1.080,00
5,00 st klein materiaal € 25,00

26,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 90,22
10,00 m Wavin pvc buis glad 16mm, creme € 13,20
15,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 42,45
40,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 146,80
15,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 89,85

1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw
spatwaterdicht, 16a

€ 32,61

26,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 170,04

13,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 63,05
60,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 51,00
60,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 51,00
10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 8,50
12,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde

inbouw, wit
€ 156,00

1,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact horizontaal
spatwaterdicht, ip44

€ 32,03

1,00 st Attema kabeldoos, grijs € 6,95
3,00 m Wavin slagvaste buis 16mm, grijs € 5,04
1,00 st aanpassing meterkast € 850,00

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen

werkzaamheden
€ 2.913,74

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 2.913,74

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


