Dhr. Albersen
Bennekomseweg 68
6871 KG Renkum
Renkum, 03-04-2021
Ons kenmerk 21044 \ 1141
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 Albersen,
Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de volgende werkzaamheden.
1e

Het leveren en monteren van een Alfen dubbel oplaadpunt, geschikt voor 2x 22 kW, inclusief load
balancing
* het leveren en plaatsen van een betonsokkel t.b.v. de fundatie van het oplaadpunt
* het leveren en monteren van een paal, deze komt op de betonsokkel en op deze paal komt het
oplaadpunt

2e

Het graven van een sleuf vanaf het woonhuis naar de opstelplaats van het oplaadpunt en door naar
het schuurtje.

3e

Het leveren en leggen van 2x een grondkabel 4x6mm2 vanaf de meterkast naar de oplaadpunten.

4e

Het leveren en leggen van een datakabel vanaf de meterkast naar de oplaadpunten t.b.v. load
balancing.

5e

Het leveren en leggen van een grondkabel 2x2,5 mm2 vanaf de meterkast naar het schuurtje.

6e

Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact spatwaterdicht in het schuurtje.

7e

Het maken van een aansluitpunt voor een lamp binnen, geschakeld door een schakelaar.

8e

Het maken van een aansluitpunt voor een lamp buiten, geschakeld door een schakelaar.

9e

Het boren van de nodige gaten t.b.v. het invoeren van de kabels naar de kruipruimte.

10e

Het demonteren van de bestaande verdeler.

Pagina 2

Ons kenmerk 21044

11e

\

1141

Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler bestaande uit:
* 2x kunststofkast met 2 rijen, deze worden naast elkaar geplaatst
* 1x aardlekschakelaar 3P+N_40A 300 mA Selectief
* 1x terug plaatsen bestaande componenten (met uitzondering van de hoofdschakelaar)
* 2x aardlekautomaat 3P+N B32 A_30 mA t.b.v. de oplaadpunten
* 1x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA t.b.v. het schuurtje
* 1x aansluiting voor load balancing oplaadpunten
Totale aanneemsom € 8442,89 inclusief BTW

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

Met vriendelijke groet,
Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

