
 

Familie van Deutekom
Glindhorst 10
3794 NJ De Glind

Renkum,23-09-2020
Ons kenmerk 20101 \ 1673
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 van Deutekom,

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

Nood/nachtnet:
1e Het aanleggen van een nood/nacht net met afgeschermde bekabeling, hierop wordt het volgende 

aangesloten: * CV ketel op zolder
* ventilatie systeem op zolder, zodat deze op de lage snelheid draait
* koelkast in de keuken
* internet modem in de meterkast
* TV hoek in de woonkamer (kant meterkast)

Indicatie nood/nachtnet € 600,00 inclusief BTW
Afgeschermde bekabeling:
2e Het verwijderen van de huidige bedrading naar het stopcontact en dit vervangen door afgeschermde 

bekabeling.
* naarmate er meer vervangen worden, zal de prijs dalen
* er bestaat een kans dat er dingen gesloopt moeten worden om deze bekabeling aan te kunnen brengen

Indicatie per stopcontact € 200,00 inclusief BTW

Netvrijschakelaar:
3e Het leveren en plaatsen Biologa NA 16-1P Standaard netvrijschakelaar in de meterkast.

* deze is inclusief controle lampje
4e Het controleren en eventueel verwijderen van sluipgebruikers (rookmelders, etc)

* er is 1 netvrij schakelaar per groep nodig
Indicatie netvrijschakelaar € 275,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van na-calculatie

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 



 

Pagina 2

Ons kenmerk20101 \ 1673

Specificatie

nood/nacht net
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00

20,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 68,40
2,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, creme
€ 29,80

1,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, IP44 € 13,70
2,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 9,32
1,00 st Attema kabeldoos, grijs € 6,95

_____________
Totaal nood/nacht net € 498,17

afgeschermde bekabeling
3,00 u Installatiewerk € 135,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
6,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 20,52

_____________
Totaal afgeschermde bekabeling € 160,52

netvrijschakelaar
1,00 u Installatiewerk € 45,00
1,00 st Biologa netvrijschakelaar NA 16-1P Standaard met

controle lampje
€ 180,67

_____________
Totaal netvrijschakelaar € 225,67

_____________
Totaal Indicatie betreffende afgeschermde bekabeling € 884,36

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


