
 

Familie Verspaandonk
Beethovenlaan 120
6865 ED Doorwerth

Renkum,10-02-2021
Ons kenmerk 21021 \ 1748
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 Verspaandonk,

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

1e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de hal:
* verplaatsen lichtpunt plafond, hiervoor wordt een sleuf in het plafond gemaakt
* vervangen bestaande schakelmateriaal
* het maken van een vaste schakelaar voor de verlichting in de kruipruimte in de meterkast

2e Het vervangen van het schakelmateriaal in de keuken.
Het maken van een aansluiting voor de elektrische kookplaat

3e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de woonkamer:
* verplaatsen thermostaat naar korte muur
* verplaatsen schakelaar en dimmer naar korte muur
* 2x stopcontact laten zaken en deze dubbel met randaarde maken
* 1x sleuf maken voor achter TV, 
* 1x dubbel stopcontact  met randaarde bij de TV
* 1x netwerk maken bij de TV
* 1x stopcontact dubbel verplaatsen naar binnen en dubbel met randaarde maken
* 2x stopcontact dubbel met randaarde maken

4e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de leesruimte:
* laten zakken stopcontact in de hoek en deze dubbel met randaarde maken
* andere hoek ook stopcontact dubbel maken randaarde maken 
* vervangen schakelmateriaal

5e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de speelkamer:
* 2x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde
* Schakelmateriaal vervangen 

6e Het verplaatsen van de schakelaar bij de trap en het maken van een extra lichtpunt in het trapgat.

7e Het vervangen van het schakelmateriaal op de overloop.
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8e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de kamer boven links:
* 2x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde
* 1x schakelaar vervangen 
* 1x netwerk aansluiting 

9e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de kamer boven midden links:
* 1x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde 
* 1x schakelaar vervangen
* 1x dubbel stopcontact met randaarde erbij
* 1x netwerk aansluiting 

10e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de kamer boven einde links:
* 2x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde
* 1x dubbel stopcontact met randaarde erbij hoek raam
* 1x schakelaar vervangen
* 1x netwerk aansluiting

11e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de kamer boven rechts 
* Tv aansluiting netwerk van maken
* 2x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde
* 1x vervangen schakelmateriaal

12e Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden in de slaapkamer groot:
* 2x stopcontact vervangen voor dubbel stopcontact met randaarde 
* 2x dubbel stopcontact met randaarde op muur met badkamer
* 1x netwerk aansluiting
* Dimmer vervangen 
* 1x dubbel stopcontact met randaarde erbij voor de klaptafel 
* 1x lichtpunt midden maken sleuf plafond (beton)

13e Het leveren en plaatsen rookmelders met accu op de volgende plaatsen:
* hal beneden
* overloop boven 2x (voor en achter de deur bij de trap)
* koolmonoxide melder bij de CV ketel
* onderling koppelen melders

14e Het leveren en leggen van een grondkabel 2x2,5mm2+AS vanaf de meterkast, door de kruipruimte 
naar de achtertuin, hier wordt de kabel met 10 meter overlengte neer gelegd.
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15e Het demonteren van de bestaande verdeler.

16e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 3P+N-40A
* 3x aardlekschakelaar 1P+N-40A 30 mA
* 6x automaat 1P+N B16 A
* 1x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA t.b.v. tuin installatie

17e Het doormeten van de installatie, inclusief het maken van een meetrapport.

18e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.

Indicatie verbouwing € 11250,00 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

hal
5,00 u Installatiewerk_calculatie € 237,50
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Busch-jaeger wissel schakelaar opbouw, creme € 15,71
2,00 st Busch-jaeger wissel/wisselschakelaar inbouw € 54,40
2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v. serie en

wissel/wisselschakelaar wit
€ 15,24

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

€ 7,18

_____________
Totaal hal € 340,91

kamer einde boven links
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 17,95

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 92,75

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

4,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 27,76

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal kamer einde boven links € 602,97

kamer boven rechts
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
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kamer boven rechts
5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 17,95

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 92,75

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

4,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 27,76

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal kamer boven rechts € 602,97

slaapkamer groot
12,00 u Installatiewerk_calculatie € 570,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
11,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 39,49
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40
20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 60,40
15,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 55,65

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

1,00 st Busch-jaeger inbouw dimmer 40-420va, 12v halogeen
elektronisch

€ 113,24

1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat t.b.v. draaidimmer
wit

€ 11,92

10,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 69,40

5,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 25,70
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
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slaapkamer groot
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal slaapkamer groot € 1.096,91

rookmelders
3,00 u Installatiewerk_calculatie € 142,50
3,00 st Ei650irf ei opt rookm 10jr lith draadl € 375,00
1,00 st Ei208wrf ei co-melder lithium € 104,00

_____________
Totaal rookmelders € 621,50

voeding tuinkabel
2,00 u Installatiewerk_calculatie € 95,00

35,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 208,95
_____________

Totaal voeding tuinkabel € 303,95

verdeler
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st zegel € 17,50
1,00 st Schneider advance verdeler 2 rij, 48 modules € 79,38
1,00 st Schneider hoofdschakelaar (tuimel) 3P+N_40A € 35,91
3,00 st Schneider aardlekschakelaar 1P+N_40A-30 mA € 386,01
0,75 st Schneider kam 63A 4xdpna, set van 4 stuks € 26,24
6,00 st Schneider installatie automaat 1P+N_B16 A € 146,94
1,00 st Schneider fornuis automaat 2P+2N_B16 A € 54,44
1,00 st Schneider aardlekautomaat 1P+N_B16 A-30 mA € 116,55
1,00 m Draka vds 6 mm2 blauw-Eca 90°C € 3,38
2,00 m Draka vds 6 mm2 bruin-Eca 90°C € 6,76
2,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 64,28

12,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 90,84
_____________

Totaal verdeler € 1.508,23

meetrapport
12,00 u Installatiewerk_calculatie € 570,00
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meetrapport
_____________

Totaal meetrapport € 570,00

keuken
5,00 u Installatiewerk_calculatie € 237,50
1,00 st klein materiaal € 5,00

15,00 m VULT kabel 5x2,5 mm2-Dca € 109,65
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw

spatwaterdicht, 16a
€ 34,56

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 19,74
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,96

1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
_____________

Totaal keuken € 468,37

woonkamer
12,00 u Installatiewerk_calculatie € 570,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Haf inbouwdoos 16 mm, thermostaat € 2,16

17,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 61,03
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40
20,00 m Draka signaalkabel 4x0,8 mm2-Dca € 40,00

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
1,00 m goot grijs € 5,00

15,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 55,65
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

1,00 st Busch-jaeger inbouw dimmer 40-420va, 12v halogeen
elektronisch

€ 113,24

1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat t.b.v. draaidimmer
wit

€ 11,92

12,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 83,28
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woonkamer
6,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 30,84
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal woonkamer € 1.142,35

leesruimte
5,00 u Installatiewerk_calculatie € 237,50
1,00 st klein materiaal € 5,00
4,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 14,36

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 15,42
_____________

Totaal leesruimte € 427,15

speelkamer
5,00 u Installatiewerk_calculatie € 237,50
1,00 st klein materiaal € 5,00
4,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 14,36

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 15,42
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speelkamer
_____________

Totaal speelkamer € 427,15

trap en trapgat
5,00 u Installatiewerk_calculatie € 237,50
1,00 st klein materiaal € 5,00
2,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 7,18

20,00 m Draka vd draad 1,5 mm2 zwart-Eca € 12,20
10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 9,80
10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 9,80
10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 9,80

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

1,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 2,94
_____________

Totaal trap en trapgat € 308,07

overloop
1,00 u Installatiewerk_calculatie € 47,50
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

1,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 6,94

1,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 5,14
_____________

Totaal overloop € 73,43

kamer boven links
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 17,95

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 92,75

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
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kamer boven links
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

4,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 27,76

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal kamer boven links € 602,97

kamer midden boven links
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 17,95

30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 29,40
30,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 29,40

6,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 18,12
25,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 92,75

1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

4,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 27,76

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,14
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

_____________
Totaal kamer midden boven links € 602,97

_____________
Totaal Indicatie betreffende verbouwing Beethovenlaan 120€ 9.699,90

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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