
 

Mevrouw van Gend
Kerkweg 7
6866 CP Heelsum

Renkum,21-10-2020
Ons kenmerk 20113 \ 1684
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 van Gend,

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

Badkamer:
* aansluiting voor de spiegelkast (geaard)
* aansluiting voor elektrische vloerverwarming
* aansluiting voor afzuiging, geschakeld via de verlichting

Keuken:
* aansluiting voor een vaatwasser op een aparte groep
* aansluiting voor een quooker op een aparte groep
* aansluiting voor een elektrische kookplaat op een aparte groep
* aansluiting voor een combi magnetron op een aparte groep
* aansluiting voor een koelkast
* wandcontactdozen voor algemeen gebruik

Boven verdieping:
* opbouw schakelaar/stopcontact inbouw maken (ca 3 stuks)
* controle elektra installatie en/of verwijderen/wegwerken
* aansluiting airco op een aparte eindgroep

Beneden verdieping:
* verplaatsen thermostaat (ca 2 meter)
* verplaatsen stopcontact (2x)
* plaatsen nieuw stopcontact in buurt meterkast
* controle elektra kelder

Meterkast:
* verwijderen hoofdschakelaar voor selectieve aardlekschakelaar t.b.v. foutbescherming (waarschijnlijk 

nu niet aanwezig)
* plaatsen extra aardlekschakelaar en groepen
* aanpassen interne bedrading

wel belangrijk om te weten of er nog zonnepanelen gaan komen

Indicatie werkzaamheden € 3500,00 inclusief BTW
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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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Specificatie

badkamer
8,00 u Installatiewerk € 360,00

10,00 st klein materiaal € 50,00
_____________

Totaal badkamer € 410,00

keuken
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00

40,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 168,80
15,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 103,35

1,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. perilex stopcontact 16a € 5,11
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact inbouw, 16a € 20,90

10,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 35,20
10,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 66,50

4,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 11,28
3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 14,76

_____________
Totaal keuken € 795,90

boven verdieping
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
3,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 10,56
3,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar met stopcontact

inbouw, wit
€ 95,10

15,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 63,30
_____________

Totaal boven verdieping € 538,96

beneden verdieping
6,00 u Installatiewerk € 270,00

10,00 st klein materiaal € 50,00
_____________

Totaal beneden verdieping € 320,00

meterkast
6,00 u Installatiewerk € 270,00
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meterkast
2,00 st klein materiaal € 10,00
1,00 st zegel € 17,50
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-300 mA

Selectief
€ 215,02

1,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA € 127,40
1,00 st Schneider fornuis automaat 2P+2N_B16 A € 54,44
2,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 48,50
0,25 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 8,58
2,00 st Pln6-b16/1n eat install.autom.b 1p+n 16a € 63,08

_____________
Totaal meterkast € 814,52

_____________
Totaal Indicatie betreffende verbouwing Kerkweg 7 in Heelsum€ 2.879,38

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


