
 

Mevr. V.E.M. Baar en Dhr. D. Hartkamp
Platanenlaan 4
3911 PC Rhenen

Renkum,03-02-2021
Ons kenmerk 21018 \ 1619
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 Hartkamp,

Naar aanleiding van uw email, ontvangt u hierbij de vrijblijvende indicatie voor de volgende werkzaamheden.

1e Het open maken van de bestrating tussen het woonhuis en de schuur in de tuin.

2e Het graven van een sleuf tussen de woning en de schuur in de tuin.
3e Het leveren en leggen van een grondkabel vanaf de schuur tot en met in de meterkast.

4e Het leveren en leggen van een dubbele internet grondkabel vanaf de schuur tot en met de meterkast.

5e Het aansluiten van de nieuwe voeding op een aparte groep in de meterkast, deze zullen wij ook 
maken.

6e Het aansluiten van de beide internet kabels op de bestaande internet/telefoon installatie.

7e Het maken van de volgende aansluitingen in het tuinhuis:
* 2x een dubbel stopcontact (opbouw)
* 2x lichtpunt, geschakeld door een hotel schakeling (opbouw)
* aansluiting aardingsband t.b.v. koolstofverf
* internet en telefoon aansluiting
* aansluiting elektrische kachels

8e Het leveren en monteren van 2x IR paneel 400 Watt - 1500 mm x 320 mm x 30 mm - 7,9 kg, 
geschakeld door een opbouw thermostaat

Indicatie werkzaamheden schuur € 3150,00 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

Indicatie betreffende aanpassing
tuinhuis met verwarming

24,00 u Installatiewerk € 1.140,00
10,00 st klein materiaal € 50,00
35,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 208,95
40,00 m Gigamedia 2x ftp cat 5e, netwerkkabel-Eca € 138,00

1,00 st Hager aardlekautomaat 1P+N_B16 A_30 mA € 136,00
2,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 17,48
4,00 st Gigamedia cat 6, ftp connector € 40,08
2,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 31,12

4,00 st Attema kabeldoos, grijs € 28,60
1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar opbouw, wit € 15,71

25,00 st Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2 € 85,50
20,00 m Wavin pvc buis glad 16mm, creme € 26,40
40,00 st Ec16 euro-clip 16mm-creme € 15,60

2,00 st IR verwarming 400W € 566,10
2,00 st opbouw thermostaat bedraad t.b.v IR verwarming € 86,56

_____________
Totaal Indicatie betreffende aanpassing

tuinhuis met verwarming
€ 2.586,10

_____________
Totaal Indicatie betreffende aanpassing tuinhuis met verwarming€ 2.586,10

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


