
 

Mevr. V.E.M. Baar en Dhr. Hartkamp
Platanenlaan 4
3911 PC Rhenen

Renkum,27-05-2020
Ons kenmerk 20068 \ 1619
Deze opgave is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

 
Geachte mevrouw Baar en heer Hartkamp,

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

1e Het trekken van een aarddraad door hele installatie.

2e Het vervangen van alle stopcontacten zonder randaarde voor stopcontacten met randaarde

3e Het vervangen van de hoofdschakelaar voor een aardlekschakelaar 300 mA Selectief, deze dient als 
foutbescherming (verplicht volgens NEN1010.

4e Het leveren en plaatsen van netvrijschakelaars in de meterkast, we gaan voor de opgave uit van 3 
stuks (exact aantal overleggen we nog).

5e Het aanleggen van een dubbele netwerk aansluiting van de modem in de woonkamer naar het kantoor 
boven, dit uitgevoerd worden met afgeschermde netwerkkabel.

6e Het aanleggen van een netwerkkabel vanaf het modem naar de hoek van de eetkamer, deze zullen 
we door de buis voeren waar nu de coax in zit.

7e Het aanleggen van een nood-nachtnet met afgeschermde kabel, hierop zullen we de CV ketel, 
koelkast, modem, stopcontact woonkamer en stopcontact kantoor aansluiten, we zullen in de 
trapopgang een witte goot plaatsen voor de afgeschermde kabel en netwerkkabels.

8e Het nameten van alle stopcontacten op te controleren of deze goed zijn aangesloten.
Indicatie werkzaamheden € 3500,00 inclusief BTW

Alle 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

 



 

Pagina 2

Ons kenmerk20068 \ 1619

Specificatie

Indicatie betreffende diversen
werkzaamheden

32,00 u Installatiewerk € 1.440,00
5,00 st klein materiaal € 25,00

100,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 85,00
16,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 104,64

8,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 38,80
3,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 28,02
3,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 11,31

1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,48
3,00 st 4310/6 euj-214 bus inb.comb.m/ra refl.si alpi € 88,20
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 2P-300 mA Selectief 40A € 215,02
3,00 st Geovital: netvrijschakelaars ONF 3 met

controlelampjes
€ 435,00

40,00 m Gigamedia ftp cat 5e, netwerkkabel-Eca € 66,80
6,00 st Gigamedia cat 5e, ftp connector € 52,68
1,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 32,14
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 7,80

1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,06
1,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 2,78

40,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 136,80
4,00 st Attema kabeldoos, grijs € 27,80
4,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 58,80

1,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, ip44 € 13,51
8,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 37,28

12,00 m Wavin pvc buis glad 16mm, creme € 15,84
_____________

Totaal Indicatie betreffende diversen
werkzaamheden

€ 2.942,76

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 2.942,76

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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