
 

Familie Geurts
Reijmerweg 29
6871 HA Renkum

Renkum, 04-11-2020
Ons kenmerk 20128 \ 1704
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

 
Geachte heer/mevrouw Geurts,

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

1e Het leveren en monteren van een lege kast met 2 rijen naast de bestaande kast.

2e Het leveren en monteren van aardlekschakelaar 3P+N_40A-300 mA Selectief (foutbescherming)

3e Het leveren en monteren van een automaat 3P+N C25 A t.b.v. de voeding naar het bijgebouw.

4e Het leveren en monteren van een aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA, achter deze 
aardlekschakelaar worden 2 bestaande groepen gezet, dit voor een betere verdeling over de fases. 
Op deze fase zal ook de automaat van de PV installatie geplaatst worden.

5e Het aanpassen van de interne bedrading, zodat deze geschikt is voor 3 fase en de aansluiting voor het 
bijgebouw.

6e Het leveren en leggen van een voedingskabel 4x6 grondkabel (ca 50 meter) vanaf het woonhuis naar 
het bijgebouw.

7e Het aansluiten van de nieuwe voedingskabel in het woonhuis en op de bestaande installatie van het 
bijgebouw.

8e Het leveren en leggen van een Cat6 netwerkkabel (type All wheater) vanaf het woonhuis naar het 
bijgebouw.

9e Het afmonteren van de netwerkkabel in de kelder van de woning (naast het modem).

10e Het afmonteren van de netwerkkabel in het bijgebouw op de werkplek (laatste stuk zal door witte goot 
gaan).

11e Het boren van de nodige gaten voor de doorvoer van de bekabeling.

12e Het plaatsen van een zegel i.v.m. spanningsloos werken en het doormeten van de beide installaties, 
inclusief het maken van 2 meetrapporten (woonhuis en bijgebouw). 

Totale aanneemsom nieuwe voeding € 2558,84 inclusief BTW
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Opties:
A Het leveren en leggen van een 25 mm Tyleen waterleiding (ZPE kiwa) vanaf de woning tot en met de 

meterkast van het bijgebouw

Kosten optie A€ 90,00 inclusief BTW

B1 Het graven van een sleuf vanaf het woonhuis naar het bijgebouw (ca 40 meter, waarvan 12 meter door 
het straatwerk).

B2 Het dicht maken van de sleuf met het aanwezige zand en klinkers.

Kosten optie B € 1957,85 inclusief BTW

Indien wij alle werkzaamheden (inclusief opties) mogen uitvoeren, dan wordt de totale aanneemsom 
voor alle werkzaamheden € 4500,00 inclusief BTW.

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


