
 

Familie van Woudenberg
IR munterlaan 2
6869 TD Heveadorp

Renkum,30-12-2020
Ons kenmerk 20145 \ 1710
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 Woudenberg,

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

1e Meterkast:
* het vervangen van 2 bestaande aardlekschakelaars 40A_30 mA voor 63A_30 mA (i.v.m. groep 
zonnepanelen)
* het terug plaatsen van 1 bestaande aardlekschakelaar 40A_30 mA, hierop wordt de groep van de 
elektrische kookplaat aangesloten
* het vervangen van de hoofdschakelaar voor een aardlekschakelaar Selectief t.b.v. foutbescherming
* het aanpassen van de interne bedrading i.v.m. de groep zonnepanelen

indicatie meterkast € 1000,00 inclusief BTW
2e Veranda stroom:

* het graven van een sleuf vanaf de achtergevel door de tuin naar de veranda
* het leveren en leggen van een grondkabel, vanaf de meterkast, door de kruipruimte, door de sleuf 
naar de veranda 
* het leveren en monteren van 3 dubbele stopcontacten spatwaterdicht in de veranda
* het maken van een aansluitpunt voor verlichting, geschakeld door een schakelaar spatwaterdicht
* het leveren en monteren van een aparte groep in de meterkast voor de voeding van de veranda

indicatie veranda stroom € 1500,00 inclusief BTW
3e Veranda internet:

vervallen 

4e Boiler keuken:
* het leveren en plaatsen van een hotfill boiler 10 Liter 500W in de spoelkast van de keuken. 

indicatie boiler € 575,00 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
3,00 u Installatiewerk € 135,00
0,50 st klein materiaal € 2,50
1,00 st zegel € 17,50
2,00 st Hager aardlekschakelaar 2p 63A 30mA € 450,00
1,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-300 mA

Selectief
€ 215,02

1,00 m Draka vds 10 mm2 blauw-Eca 90°C € 5,78
1,00 m Draka vds 10 mm2 bruin-Eca 90°C € 5,78

_____________
Totaal meterkast € 831,58

veranda stroom
16,00 u Installatiewerk € 720,00

2,00 st klein materiaal € 10,00
25,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 144,50

4,00 st Attema kabeldoos, grijs € 27,80
3,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact vertikaal

spatwaterdicht, IP44
€ 97,50

1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar met stopcontact
spatwaterdicht,IP44

€ 34,90

15,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 63,30
4,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 27,56

12,00 m Wavin slagvaste buis 16mm, grijs € 20,16
4,00 m Wavin slagvaste buis 19 mm, grijs € 9,64

20,00 st Ec16 euro-clip 16mm-grijs € 7,80
10,00 st Ec19 euro-clip 19mm-grijs € 4,40

1,00 st Hager aardlekautomaat 1P+N_B16 A_30 mA € 132,00
_____________

Totaal veranda stroom € 1.299,56

boiler keuken
2,00 u Installatiewerk € 90,00
1,00 st 070286632 ith boiler hot-fill 10l 500w € 315,00
1,00 st 079264047 ith boiler-aansluitset € 68,25

_____________
Totaal boiler keuken € 473,25
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_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 2.604,39

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


