
 

Mevrouw Luijendijk
Bladelstraat 25
6844 AE Arnhem

Renkum,12-09-2020
Ons kenmerk 20099 \ 1671
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 Luijendijk,

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

1e Het laten zaken van het stopcontact bij de TV.

2e Het verwijderen van de schakelaar met stopcontact bij de keuken.
3e Het leveren en plaatsen van een dubbel stopcontact in kast naast de keuken.

4e Het verwijderen van de trekschakelaar in de badkamer.
5e Het leveren en plaatsen van een schakelaar met stopcontact in de badkamer.

6e Het vast zetten van het stopcontact bij de CV ketel.

7e Het controleren van het stopcontact voor de wasmachine en indien nodig wordt deze vervangen.
Indicatie werkzaamheden € 420,00 inclusief BTW

Opzet meterkast vervangen:
1e Het demonteren van de bestaande verdeler.
2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler bestaande uit:

* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 1P+N 40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N 30 mA
* 5x automaat 1P+N B16 A
* 1x fornuisautomaat 2P+2N B16 A

3e Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.
Opzet meterkast € 750,00 inclusief BTW

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

diversen
5,00 u Installatiewerk € 225,00
3,00 st klein materiaal € 15,00
2,00 st Attema k25 uitbreidingsdoos, wit € 7,76
2,00 m Attema p25 koker+deksel, wit € 7,56
2,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 29,80

12,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 11,28
3,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 2,82

12,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 11,28
2,00 m Draka vd draad 1,5 mm2 zwart-Eca € 1,18
1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar met stopcontact

randaarde opbouw, wit
€ 34,70

_____________
Totaal diversen € 346,38

meterkast
4,00 u Installatiewerk € 180,00
1,00 st zegel € 17,50
2,00 st klein materiaal € 10,00
1,00 st Schneider advance verdeler 2 rij, 48 modules € 79,38
1,00 st Schneider hoofdschakelaar 1P+N_40A € 21,70
2,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA € 254,80
5,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 121,25
1,00 st Schneider fornuis automaat 2P+2N_B16 A € 54,44
0,50 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 17,15

_____________
Totaal meterkast € 756,22

_____________
Totaal indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 1.102,60

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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