
 

Familie Elderson
Marterlaan 9
6705 BA Wageningen

Renkum,03-12-2020
Ons kenmerk 20123 \ 1697
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 Elderson,

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

1e Slaapkamer 1 boven:
* het verwijderen van de oude installatie
* het bij maken van 2 dubbele stopcontacten met randaarde
* het aanpassen van het bestaande stopcontact, zodat deze op dezelfde hoogte komt te zitten
* het verwijderen van de aansluiting van de wastafel
* het maken van 2 centrale lichtpunten
* maken dubbele netwerk aansluiting
* hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen in inbouwdozen

2e Slaapkamer 2 boven:
* het verwijderen van de oude installatie
* het bij maken van 3 dubbele stopcontacten met randaarde
* het verplaatsen van de schakelaar i.v.m. de uitbreiding van de badkamer
* het maken van 2 centrale lichtpunten
* maken dubbele netwerk aansluiting
* hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen in inbouwdozen

3e Slaapkamer 3 boven:
* het verwijderen van de oude installatie
* het bij maken van 2 dubbele stopcontacten met randaarde
* het maken van een centraal lichtpunt
* maken dubbele netwerk aansluiting
* hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen in inbouwdozen

4e Overloop boven:
* het verwijderen van de oude installatie
* het maken van een centraal lichtpunt
* het maken van een aansluitpunt voor een rookmelder
* het leveren en plaatsen van een 230V rookmelder
* hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen in inbouwdozen

5e badkamer boven:
* het verwijderen van de oude installatie
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* het maken van een centraal lichtpunt (kijken in het werk of dit kan)
* het maken van een aansluiting bij de wastafel
* het maken van een stopcontact bij de wastafel (kijken in het werk of dit mag)
* hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen in inbouwdozen
* het vereffenen van de vreemd geleidende delen

6e Diversen beneden:
* controle/herstellen lampje woonkamer
* maken lichtpunt op schilderij, voeding vanuit de nis in de woonkamer halen
* controle/uitzoeken schakelaar keuken (lijkt nu geen functie te hebben)
* controle/uitzoeken schakelaar slaapkamer schuur (lijkt nu geen functie te hebben)
* maken dubbele netwerk aansluiting slaapkamer schuur
* controle/uitzoeken schakelaar schuur (lijkt nu geen functie te hebben)

Indicatie € 4100,00 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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Specificatie

slaapkamer 1 boven
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
8,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 28,16
6,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 39,90

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 18,90
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,64

1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media
connectors

€ 7,90

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 14,62
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,20
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 19,68

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5
mm2-Eca

€ 34,80

35,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 102,55
30,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 108,30

2,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 7,68
2,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 2,68

_____________
Totaal slaapkamer 1 boven € 774,01

slaapkamer 2 boven
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
8,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 28,16
6,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 39,90

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 18,90
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,64

1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media
connectors

€ 7,90

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 14,62
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,20
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 19,68

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5
mm2-Eca

€ 34,80

35,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 102,55
 



 

Pagina 4

Ons kenmerk20123 \ 1697

slaapkamer 2 boven
30,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 108,30

2,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 7,68
2,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 2,68

_____________
Totaal slaapkamer 2 boven € 774,01

slaapkamer 3 boven
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
6,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 21,12
4,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 26,60

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,45
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,82

1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media
connectors

€ 7,90

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 14,62
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,20
4,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 19,68

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5
mm2-Eca

€ 34,80

35,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 102,55
30,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 108,30

2,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 7,68
2,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 2,68

_____________
Totaal slaapkamer 3 boven € 740,40

overloop boven
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
2,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 13,30

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 18,90
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,64

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 9,84
10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5

mm2-Eca
€ 34,80
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overloop boven
35,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 102,55

2,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 7,68
2,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 2,68
1,00 st Ei rookmelder optisch 230V, 10 jaar backup accu € 76,80

_____________
Totaal overloop boven € 644,19

badkamer boven
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
1,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 6,65

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,45
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,82

1,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 4,92
10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5

mm2-Eca
€ 34,80

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 58,60
1,00 st Attema centraaldoos rond 60mm € 3,84
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,34
0,15 kg Koperdraad blank 4mm2 € 4,63

_____________
Totaal badkamer boven € 498,05

diversen beneden
8,00 u Installatiewerk € 360,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
2,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met

randaarde inbouw wit
€ 13,30

2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 18,90
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,64

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 9,84
10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 1x1,5

mm2-Eca
€ 34,80

35,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 102,55
10,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 73,10

1,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 8,74
1,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 32,14
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diversen beneden
25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 90,25

_____________
Totaal diversen beneden € 761,26

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen punten € 4.191,92

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


