
 

Schoonwater Projecten
Apollaan 6
6891 EC Rozendaal

Renkum,25-07-2020
Ons kenmerk 20086 \ 1656
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 de Haan,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij het vrijblijvende voorstel voor de aanleg van internet en 
wifi punten.

1e Het leveren en monteren van netwerkkabels (coax en ethernet) vanaf de meterkast, over de zolder 
naar de woonkamer.

2e Het leveren en monteren van spanning vanaf de zolder, naar de woonkamer t.b.v. het wifi punt.

3e Het leveren en monteren van 2 Unifi Nano wifi accespoints in de woning.

4e Het leveren en monteren van een switch in de meterkast i.v.m. opschonen oude installatie.

5e Het opschonen van de oude netwerk installatie en verwijderen van oude wifi accespoints.

Indicatie netwerk aanpassing 1000,00 exclusief BTW

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 aanleggen
netwerk en wifi

8,00 u Installatiewerk € 360,00
4,00 st klein materiaal € 20,00

12,00 m Wavin pvc buis glad 19mm, creme € 24,36
15,00 m Gigamedia utp cat 6, netwerkkabel-Eca € 21,45
15,00 m Hirschmann coaxkabel Koka 9 TS, wit-Eca € 13,95

2,00 m Wavin pvc buis glad 16mm, creme € 2,64
5,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 18,35
1,00 st Abl montageplaat t.b.v. 4v stopcontact opbouw € 1,71
1,00 st Abl 4 voudig stopcontact randaarde opbouw € 10,19
2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 14,62
2,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 17,48
4,00 st Gigamedia patchkabel utp cat6, 2mtr grijs € 40,08
2,00 st Ubiquiti Networks UniFi nanoHD, inclusief monitoring

en onderhoud (updates)
€ 420,36

1,00 st switch 16 poorten t.b.v. meterkast € 31,95
1,00 st switch 8 poorten t.b.v. woonkamer € 24,75

_____________
Totaal Indicatie betreffende aanleggen

netwerk en wifi
€ 1.021,89

_____________
Totaal Indicatie betreffende aanleggen netwerk en wifi € 1.021,89

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


