
 

Familie Hagenouw
Utrechtseweg 41
6866 CJ Heelsum

Renkum,09-11-2020
Ons kenmerk 20132 \ 1665
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 Hagenouw,

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

Meterkast:
1e Het demonteren van de beide verdelers.

2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 1 rij, deze wordt boven de kWh meter geplaatst
* 1x kunststofkast met 2 rijen, deze wordt op de zijmuur geplaatst
* 1x aardlekschakelaar 3P+N-40A-300 mA Selectief (foutbescherming)
* 3x aardlekschakelaar 1P+N-40A-30 mA (aanvullende bescherming)
* 9x automaat 1P+N B16 A

3e Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken.

4e Het doormeten van de installatie vanuit de meterkast, inclusief het maken van een meetrapport.

Totaal aanpassen meterkast € 1675,00 inclusief BTW

Tuinverlichting:
1e Het graven van een sleuf van de tuinschuur langs het gazon naar de Utrechtseweg.
2e Het leveren en leggen van grondkabel 4x2,5 mm2 door deze sleuf.
3e Het leveren en plaatsen van 4 dubbele stopcontacten op een metalen plaat, in de kleur zwart.
4e Het dicht maken van de sleuf.
5e Het aansluiten van de grondkabel in de tuinschuur en het plaatsen van een schakelaar in de schuur, 

voor het schakelen van de stopcontacten.

6e Het graven van een sleuf van de tuinschuur langs het gazon naar het zitje en door naar de vijver.
7e Het leveren en leggen van grondkabel 4x2,5 mm2 door deze sleuf.
8e Het leveren en plaatsen van 2 stopcontacten op een metalen plaat, in de kleur zwart.
9e Het dicht maken van de sleuf.
10e Het aansluiten van de grondkabel in de tuinschuur en het plaatsen van een schakelaar in de schuur, 

voor het schakelen van de stopcontacten.

Totaal aanpassen tuinverlichting € 2265,00 inclusief BTW
Grondspot voor onder de boom:
1e Het graven van een sleuf vanaf het kantoor, door de bestrating naar de linkerkant van de inrit (kant 
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Spar), door de border richting de grootte boom.
7e Het leveren en leggen van grondkabel 2x2,5 mm2 door deze sleuf.
8e Het leveren en plaatsen van een grondspot onder de boom.

https://www.franssenverlichting.nl/product/buitenverlichting/spot/grondspot/spotpro-10-355743/

9e Het dicht maken van de sleuf.
10e Het aansluiten van de grondkabel in het kantoor en het plaatsen van een schakelaar in het kantoor, 

voor het schakelen van de grondspot.

Totaal aanpassen tuinverlichting € 950,00 inclusief BTW

Alle 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

meterkast
8,00 u Installatiewerk € 360,00
4,00 st klein materiaal € 20,00
1,00 st zegel € 17,50
1,00 st Hld11-s abb ledige kast m/sleuf 177mm € 68,60
1,00 st Schneider advance verdeler 2 rij, 48 modules € 79,38
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 3P+N_40A-300 mA

Selectief
€ 205,53

3,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA € 382,20
7,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 169,75
1,00 st Schneider fornuis automaat 2P+2N_B16 A € 54,44
0,75 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 25,73

_____________
Totaal meterkast € 1.383,13

tuinverlichting
16,00 u Installatiewerk € 720,00

2,00 st klein materiaal € 10,00
50,00 m Draka vulto (grondkabel) 4x2,5 mm2-Dca € 436,50

6,00 st paal compleet met dubbele contactdoos spat
waterdicht, zwart gemoffelt

€ 619,86

2,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar spatwaterdicht, IP44 € 33,10
6,00 m Wavin slagvaste buis 16mm, grijs € 10,08
8,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 33,76
1,00 st Attema kabeldoos, grijs € 6,95

_____________
Totaal tuinverlichting € 1.870,25

grondspot
8,00 u Installatiewerk € 360,00
1,00 st klein materiaal € 5,00

15,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 86,70
1,00 st ondergrondse kabelverbinding, compleet met

afgiethars en kabeldoos
€ 31,73

1,00 st grondspot 10-355743 € 285,00
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,45
1,00 st Busch-jaeger bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars, creme
€ 3,99

1,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 4,66
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grondspot
_____________

Totaal grondspot € 786,53
_____________

Totaal Indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 4.039,91
============

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


