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Renkum,07-08-2021
Ons kenmerk 21078 \ 1803
Deze opgave is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

 
Geachte mevrouw Janssens,

Naar aanleidingen van ons gesprek, volgt hierbij de vrijblijvende indicatie voor de volgende werkzaamheden.

1e Het demonteren van de bestaande verlichting in de betonnen wand, 8 stuks.

2e Het demonteren van de bestaande verlichting tegen de woningen, 9 stuks.

3e Het vervangen/aanpassen van de bedrading in de betonnenwand (weten niet zeker of dit gaat lukken, 
anders zullen we een nieuwe leiding op de betonnen wand moeten maken).

4e Het leveren en monteren van 17 Prolumia LED Rockdisc II 11W op de bestaande plekken van de 
huidige verlichting.
* deze armaturen kunnen op 0% of 20% branden als er geen beweging wordt waar genomen, bij 
beweging gaan ze weer naar 100%.

5e Het demonteren van de bestaande sensoren in de parkeerkelder die de verlichting nu sturen.

6e Het demonteren van de bestaande licht/donker sensor op de voorzijde van het gebouw (wel kijken of 
deze niks anders stuurt).

7e Het leveren en monteren van een dubbel stopcontact bij de verdeler.

8e Het demonteren van de bestaande verdeler (zwarte kast).

9e Het leveren en plaatsen van nieuwe verdeler, waarin de bestaande componenten weer terug geplaatst 
gaan worden en alle aansluitingen opnieuw gemaakt gaan worden (herstellen Arepa rapportage).

10e Het maken van een nieuwe groep t.b.v. de verlichting en het verdeler van de verlichting over 3 
verschillende groepen.

11e Het leveren en monteren een aardlekautomaat 1P+N_B16 A_30 mA t.b.v. het nieuwe stopcontact in 
de verdeler.

Indicatie werkzaamheden € 5775,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

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

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman
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Specificatie

Indicatie betreffende
aanpassen/vervangen verlichting
parkeerkelder

32,00 u Installatiewerk_calculatie € 1.520,00
3,00 st klein materiaal € 15,00

17,00 st 40009051 pro rockdisc ii mini half afge € 2.329,00
1,00 st Busch-jaeger dubbel stopcontact vertikaal

spatwaterdicht, IP44
€ 33,93

60,00 m Wavin slagvaste buis 16mm, grijs € 115,80
80,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 428,00

140,00 st Ec16 euro-clip 16mm-grijs € 56,00
1,00 st Hager lege vision verdeler 220x330, 2 rijen € 93,80
1,00 st Hager aardlekautomaat 1P+N_B16 A_30 mA € 139,00
1,00 st Hager installatie automaat 1P+N_B16 A € 43,10

_____________
Totaal Indicatie betreffende

aanpassen/vervangen verlichting
parkeerkelder

€ 4.773,63

_____________
Totaal Indicatie betreffende aanpassen/vervangen verlichting parkeerkelder€ 4.773,63

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


