
 

Familie Mocking
Nachtschade 132
6841 KP Arnhem

Renkum,04-07-2020
Ons kenmerk 20080 \ 1648
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 Mocking,

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

1e Het leveren en monteren van een witte kunststof goot 30x30 mm vanaf de meterkast, door de CV 
ruimte, hal en slaapkamer. 

2e Het leveren en leggen van 2 voedingskabels door de witte goot, als 2 aparte groepen voor de ovens.

3e Het verplaatsen van de aanwezige pirelex aansluiting.

4e Het maken van de overige aansluitingen in de keuken:
* aansluiting vaatwasser (groep is aanwezig en kan gecombineerd worden met quooker)

* u dient zelf voor stroomverdeler te zorgen
* https://www.quooker.nl/powerswitch-31-253-03-1.html

* aansluiting voor de afzuigkap 
* aansluiting eveoline blackflip
* koelkast
* warmhoud lade
* aansluiting verlichting bij afzuigkap
* aansluiting verlichting koffie nis
* stopcontacten algemeen gebruik in nieuwe wand
* stopcontacten algemeen gebruik in de wand van de koffie nis

5e Het aanpassen van de verdeler met de volgende componenten:
* 1x hoofdschakelaar 1P+N_40A
* 1x aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA
* 2x automaat 1P+N B16 A
* aanpassen interne bedrading verdeler

Indicatie werkzaamheden € 1600,00 inclusief BTW
Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Offerte betreffende keukenverbouwing
12,00 u Installatiewerk € 540,00

4,00 st klein materiaal € 20,00
12,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 55,92
30,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 110,10

7,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 41,93
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw

spatwaterdicht, 16a
€ 32,61

5,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 9,95
5,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 102,70
3,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 30,33

8,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 42,48
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 19,40
8,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 52,32

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 56,60
1,00 st Schneider hoofdschakelaar 1P+N_40A € 21,70
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA € 127,40
3,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 72,75
0,25 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 8,58

_____________
Totaal Offerte betreffende

keukenverbouwing
€ 1.344,77

_____________
Totaal Offerte betreffende keukenverbouwing € 1.344,77

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


