Familie Swinkels

Renkum, 19-05-2021
Ons kenmerk 21053 \ 1777
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 Swinkels,
Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de aangepaste vrijblijvende offerte voor de volgende
werkzaamheden.
1e

Het leveren en plaatsen van een buitenkast met ventilatie en met de volgende afmetingen:
* HxBxD 1250x500x320 inclusief grondsokkel

2e

Het slaan van een nieuwe aarding met een waarde van 166 Ohm om lager naast de buitenkast.

3e

Het leveren en monteren van een verdeler in de buitenkast met de volgende componenten:
* 1x verdeler met 2 rijen IP44
* 1x aardlekschakelaar 3P+N_40A 300 mA Selectief
* 1x automaat 3P+N B25 A t.b.v. voedingskabel naar de paardenstal
* 1x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA t.b.v. stopcontact 230V
* 1x stopcontact dubbel IP44 (spatwaterdicht)

4e

Het leveren en leggen van een 130 meter grondkabel 4x10 mm2 met afscherming vanaf de straatkast
naar de paardenstal.

5e

Het leveren en monteren van een verdeler in de paardenstal met de volgende componenten:
* 1x verdeler met 2 rijen IP44
* 1x hoofdschakelaar 3P+N_40A
* 3x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA t.b.v. stopcontact 230V
* 3x stopcontact dubbel IP44 (spatwaterdicht)
Totale aanneemsom € 6500,00 inclusief BTW

Optie:
A
Het graven van een sleuf met een graafmachine vanaf de straatkast tot en met de paardenstal.
Het dichtmaken van de sleuf met het aanwezige zand.
Totale aanneemsom optie A € 1000,00 inclusief BTW

B

Het leveren en plaatsen van een waterput (volgens opgave Vitens)
 1 betonnen waterput
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1000 x 750 x 1350 (LxBxH)
Materiaal: beton
2 doorvoeren 110mm
Isolatielaag in put
Aluminium deksel
Totale aanneemsom optie B € 3135,00 inclusief BTW

C

Het leveren/leggen en aansluiten van 130 meter PE slang 32mm, inclusief 1 waterkraan bij de paarden
Totale aanneemsom optie C € 575,00 inclusief BTW

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

