
 

Familie Rowe
Lawickse Allee 22
6707 AG Wageningen

Renkum,23-09-2020
Ons kenmerk 20108 \ 1679
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 Rowe,

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

1e Het maken van de volgende aansluitingen keuken:
* 1x aansluitpunt voor de vaatwasser op een aparte eindgroep
* 1x aansluitpunt voor de oven op een aparte eindgroep
* 1x aansluitpunt voor de inductie kookplaat op een aparte eindgroep
* 1x aansluitpunt voor de boiler/quooker op een aparte eindgroep
* 1x aansluitpunt voor de koel- en vrieskast
* 3x dubbel stopcontact voor algemeen gebruik boven het aanrecht
* 1x dubbel stopcontact boven het eiland, beide uitgevoerd met USB aansluiting
* 3x lichtpunt boven het eiland, geschakeld door een schakelaar
* 2x lichtpunt boven het aanrecht, geschakeld door een schakelaar

2e Het maken van de volgende aansluitingen in de woonkamer:
* 6x dubbel stopcontact 
* 2x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 2x dubbele data aansluiting Cat6 (internet en/of TV)

3e Het maken van de volgende aansluitingen in de hal:
* 1x dubbel stopcontact 
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 1x leveren en plaatsen rookmelder 230V, draadloos gekoppeld met de andere melders

4e Het maken van de volgende aansluitingen in de entree:
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 1x aansluitpunt voor de buitenlamp, geschakeld door een schakelaar
* 1x leveren en plaatsen rookmelder 230V, draadloos gekoppeld met de andere melders

5e Het maken van de volgende aansluitingen in op de overloop:
* 1x enkel stopcontact 
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een hotelschakeling (1x onderaan de trap)
* 1x leveren en plaatsen rookmelder 230V, draadloos gekoppeld met de andere melders
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6e Het maken van de volgende aansluitingen in de slaapkamer achter:
* 3x dubbel stopcontact 
* 1x dubbel stopcontact, beide uitgevoerd met USB aansluiting
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 1x dubbele data aansluiting Cat6 (internet en/of TV)

7e Het maken van de volgende aansluitingen in de slaapkamer voor:
* 3x dubbel stopcontact 
* 1x dubbel stopcontact, beide uitgevoerd met USB aansluiting
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 1x dubbele data aansluiting Cat6 (internet en/of TV)

8e Het maken van de volgende aansluitingen in het kantoor:
* 2x dubbel stopcontact 
* 1x dubbel stopcontact, beide uitgevoerd met USB aansluiting
* 1x bestaand lichtpunt, geschakeld door een schakelaar
* 1x dubbele data aansluiting Cat6 (internet en/of TV)

9e Het maken van de volgende aansluitingen op zolder:
* 2x verschillende voedingen 230V (vanuit slaapkamer en overloop)
* 1x dubbele data aansluiting Cat6 (internet en/of TV)
* voeding t.b.v. PV installatie (5 aderige kabel 5x2,5)

10e Het maken van de volgende aansluitingen in de kelder.
* wasmachine aansluiting op een aparte groep
* wasdroger aansluiting op een aparte groep
* 1x leveren en plaatsen rookmelder 230V, draadloos gekoppeld met de andere melders

11e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.

12e Het leveren en plaatsen van een data switch voor het koppelen van alle data aansluitingen.

13e Het demonteren van de bestaande verdeler.

14e Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x aardlekschakelaar 1P+N_300 mA-40A Selectief
* 3x aardlekschakelaar 1P+N_30 mA-63A
* 8x installatie automaat 1P+N B16 A
* 1x fornuisautomaat 2P+2N B16 A
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15e Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.

16e Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.
Indicatie verbouwing € 12000,00 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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Dear Sir / Madam Rowe, 
As a result of our conversation, you hereby receive a non-binding indication for the following activities. 

1st Making the following kitchen connections: 
* 1x connection point for the dishwasher on a separate end group 
* 1x connection point for the oven on a separate end group 
* 1x connection point for the induction hob on a separate end group 
* 1x connection point for the boiler / quooker on a separate end group 
* 1x connection point for the fridge and freezer 
* 3x double socket for general use above the kitchen counter 
* 1x double socket above the island, both equipped with USB connection
* 3x light point above the island, switched by a switch
* 2x light point above the counter, switched by a switch

2e Making the following connections in the living room: 
* 6x double socket 
* 2x existing light point, switched by a switch 
* 2x double data connection Cat6 (internet and / or TV) 

3rd Making the following connections in the hall: 
* 1x double socket 
* 1x existing light point, switched by a switch 
* 1x supply and installation of smoke detector 230V, wirelessly connected to the other detectors

4th Making the following connections in the entrance: 
* 1x existing light point, switched by a switch 
* 1x connection point for the outdoor lamp, switched by a switch 
* 1x supply and installation of smoke detector 230V, wirelessly connected to the other detectors 

5th Make the following connections to the landing: 
* 1x single socket 
* 1x existing light point, switched by a hotel switch (1x at the bottom of the stairs) 
* 1x supply and installation of smoke detector 230V, wirelessly connected to the other detectors

6th Make the following connections in the rear bedroom:
* 3x double socket
* 1x double socket, both equipped with USB connection
* 1x existing light point, switched by a switch
* 1x double data connection Cat6 (internet and / or TV)

7th Making the following connections in the bedroom for:
* 3x double socket
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* 1x double socket, both equipped with USB connection
* 1x existing light point, switched by a switch
* 1x double data connection Cat6 (internet and / or TV)

8th Making the following connections in the office: 
* 2x double socket 
* 1x double socket, both equipped with USB connection 
* 1x existing light point, switched by a switch 
* 1x double data connection Cat6 (internet and / or TV) 

9th Making the following connections in the attic: 
* 2x different power supplies 230V (from bedroom and landing) 
* 1x double data connection Cat6 (internet and / or TV) 
* power supply for PV installation (5 core cable 5x2.5)

10e Making the following connections in the basement. 
* washing machine connection to a separate group 
* drier machine connection to a separate group 
* 1x supply and installation of smoke detector 230V, wirelessly connected to the other detectors 

11e The heel and groove work for our pipes and flush-mounted boxes. 

12th Supplying and installing a data switch for connecting all data connections. 

13th Dismantling the existing distributor. 

14th Delivery and installation of a new distributor, consisting of: 
* 1x plastic cabinet with 2 rows 
* 1x earth leakage switch 1P + N_300 mA-40A Selective 
* 3x earth leakage switch 1P + N_30 mA-63A 
* 8x circuit breaker  1P + N B16 A 
* 1x circuit breaker 2P + 2N B16 A

15th Measuring the installation, including making a measurement report. 

16th The reseal of the connection of the energy company in connection with work voltage-free. 

Renovation indication € 12000,00 including VAT 

Work is carried out on the basis of subsequent costing. 

If there are any questions, please let us know
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Sincerely,

Marten van Lubek
Electrical Engineering Bosman
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Specificatie

Indicatie betreffende verbouwing
Lawicksalle 22

100,00 u Installatiewerk € 4.500,00
20,00 st klein materiaal € 100,00

1,00 st zegel € 17,50
66,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 232,32

1,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. perilex stopcontact 16a € 5,11
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact inbouw, 16a € 20,90
8,00 st 20 eucbusb-914 bus wcd ra kv+usb voed. inb € 666,40

48,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 319,20

13,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 122,85
13,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 49,66

5,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media
connectors

€ 39,50

20,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 146,20
1,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 32,14

10,00 st Gigamedia patchkabel utp cat6, 1mtr grijs € 75,00
1,00 st data switch met 16 poorten € 45,00
8,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 22,56

18,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 88,56
2,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 17,20
3,00 st Busch-jaeger Balance 5 voudig afdekraam wit € 73,50
5,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 28,70
3,00 st Ei rookmelder optisch 230V, 10 jaar backup accu € 230,40

200,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 542,00
100,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 419,00

100,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 361,00
15,00 m Flexibele buis 20 mm met 5 draden 2,5 mm2-Eca € 62,40
15,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 56,85

2,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact horizontaal
spatwaterdicht, IP44

€ 65,00

1,00 st Schneider advance verdeler 2 rij, 48 modules € 79,38
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-300 mA

Selectief
€ 215,02

3,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N 63A_30mA € 634,65
8,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 194,00
1,00 st Schneider fornuis automaat 2P+2N_B16 A € 54,44
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Indicatie betreffende verbouwing
Lawicksalle 22

0,75 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 25,73
1,00 m Draka vds 10 mm2 blauw-Eca 90°C € 5,78
2,00 m Draka vds 10 mm2 bruin-Eca 90°C € 11,56

20,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 123,60
_____________

Totaal Indicatie betreffende verbouwing
Lawicksalle 22

€ 9.683,11

_____________
Totaal Indicatie betreffende verbouwing Lawicksalle 22 € 9.683,11

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


