
 

Dhr. Vander Stappen
Dopheidelaan 17
6866 DN Heelsum

Renkum, 10-05-2021
Ons kenmerk 21065 \ 1784
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/mevrouw Vander Stappen,

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

Meterkast:
1e Het demonteren van de bestaande verdeler
2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestaande uit:

* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 3P+N_40A
* 3x aardlekschakelaar 1P+N_40A_30 mA
* 7x automaat 1P+N B16 A
* 1x fornuisautomaat 2P+2N B16 A (elektrische kookplaat maximaal 7,4 kW)

3e Het leveren en leggen van nieuwe voedingen door de kruipruimte vanaf de meterkast naar de 
keuken voor de Quooker en elektrische kookplaat.

4e Het leveren en monteren van een stopcontact aan de kabels, deze stopcontacten worden los onder de 
keuken neer gelegd.

Totale aanneemsom meterkast € 1899,12 inclusief BTW
Meterkast optie:
1e Het demonteren van de bestaande verdeler
2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestaande uit:

* 1x kunststofkast met 2 rijen
* 1x hoofdschakelaar 3P+N_40A
* 1x aardlekschakelaar 1P+N_40A_30 mA
* 7x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA
* 1x fornuisautomaat 2P+2N B16 A (elektrische kookplaat maximaal 7,4 kW)

3e Het leveren en leggen van nieuwe voedingen door de kruipruimte vanaf de meterkast naar de 
keuken voor de Quooker en elektrische kookplaat.

4e Het leveren en monteren van een stopcontact aan de kabels, deze stopcontacten worden los onder de 
keuken neer gelegd.

Totale aanneemsom meterkast optie € 2099,52 inclusief BTW
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Vloerverwarming kast:
1e Het leveren en monteren van 3x een dubbel stopcontact bij de vloerverwarming verdeler.

Totale aanneemsom vloerverwarming € 174,93 inclusief BTW

Extra stopcontacten bij de TV inbouw:
1e Het maken van 2x een dubbel stopcontact wit zonder randaarde inbouw bij de TV.
2e Het hak en sleufwerk t.b.v. onze leidingen en inbouwdozen.
3e Het dicht smeren van de sleuf (geen vlakke afwerking).

Totale aanneemsom tv inbouw € 304,84 inclusief BTW

Extra stopcontacten bij de TV opbouw:
1e Het maken van 2x een dubbel stopcontact wit zonder randaarde opbouw bij de TV.
2e Het leveren en plaatsen van een witte groot op de muur, waardoor het draad gaat naar de opbouw 

stopcontacten.

Totale aanneemsom tv opbouw € 327,26 inclusief BTW

Extra stopcontact bij de bank:
1e Het maken van een dubbel stopcontact wit zonder randaarde opbouw achter de bank.
2e Het leveren en plaatsen van een witte groot op de muur, waardoor het draad gaat naar de opbouw 

stopcontacten.

Totale aanneemsom bank € 163,63 inclusief BTW

CV ketel ruimte:
1e Het maken van een dubbel stopcontact met randaarde opbouw voor de CV ketel.
2e Het vervangen van de trekschakelaar voor de wasmachine voor een opbouw stopcontact
3e Het omleggen van de leidingen bij de CV ketel voor de isolatie werkzaamheden

Totale aanneemsom CV ketel € 445,18 inclusief BTW

Voeding toilet boven:
1e Het maken van een aansluiting met aard in het toilet boven.
2e Het trekken van een aarddraad door de installatie, zodat deze bij het toilet uitkomt

Totale aanneemsom toilet boven € 237,50 inclusief BTW
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Aansluiting tuinhuis:
1e Het omleggen van de voeding van het tuinhuis in de garage, zodat deze laag door de muur naar 

buiten gaat.
2e Het demonteren van het stopcontact welke nu buiten bij het tuinhuis zit.
3e Het open maken van de bestrating vanaf het stopcontact langs de gevel van het tuinhuis, naar de 

paardenstallen, inclusief het dicht maken van het straatwerk.
4e Het leveren en plaatsen van een ondergrondse kabel verbinding, vanaf dit punt zullen we een nieuwe 

grondkabel leggen naar het tuinhuis en naar de paardenstal.
5e Het aansluiten van de grondkabel op de bestaande lasdoos in het tuinhuis.
6e Het leveren en monteren van een schakelaar met stopcontact in de paardenstal, hierop worden de 2 

bestaande verlichtingsarmaturen aangesloten (ronde armaturen)

Totale aanneemsom tuinhuis € 817,70 inclusief BTW

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

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 


