
 

Mevrouw Westerhof
Timoteegras 50
8043 KH Zwolle

Renkum,29-06-2020
Ons kenmerk 20079 \ 1647
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 Westerhof,

Naar aanleiding van uw email en bijbehorende foto's ontvangt u hierbij de vrijblijvende begroting voor de 
volgende werkzaamheden.

Loodgieter:
1e Het galvanisch scheiden van de gas en waterleiding in meterkast (water lijkt met kunststof binnen te 

komen).

2e Het galvanisch scheiden van de gas, water en CV leidingen bij de ketel (koudwater lijkt al van 
kunststof te zijn).

3e Vergoeding reiskosten Renkum-Zwolle-Renkum.
Begroting werkzaamheden loodgieter € 600,00 inclusief BTW

Elektrotechniek:
1e Het leveren en monteren van een aparte voeding voor de CV ketel met een afgeschermde kabel.

2e Het leveren en monteren van een witte goot 30x30 mm waarin de afgeschermde kabel wordt gelegd.

3e Het leveren en monteren van een stopcontact bij de CV ketel waarop de afgeschermde kabel wordt 
aangesloten.

4e Vergoeding reiskosten Renkum-Zwolle-Renkum.
Begroting werkzaamheden elektrotechniek € 725,00 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

loodgieter
5,00 u Installatiewerk € 225,00
5,00 st klein materiaal/diversen € 25,00
1,00 st kunststof koppelingen en buis € 150,00
1,00 st reiskosten Renkum-Zwolle-Renkum € 100,00

_____________
Totaal loodgieter € 500,00

elektrotechniek
8,00 u Installatiewerk € 360,00
5,00 st klein materiaal/diversen € 25,00

10,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 46,60
15,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 51,30

1,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde
opbouw, wit

€ 14,70

1,00 st Reiskosten Renkum-Zwolle_Renkum € 100,00
_____________

Totaal elektrotechniek € 597,60
_____________

Totaal Begroting diversen werkzaamheden € 1.097,60
============

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


