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Renkum,27-10-2021
Ons kenmerk 21099 \ 1833
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 Wobbes,

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

1e Het leveren en monteren van een witte kabelgoot 30x30 mm in de trap opgang vanaf de trapkast tot 
en met de zolder.

2e Het leveren en aanleggen van netwerkkabels vanaf de meterkast naar de volgende locaties:
* 1x zolder bij de bestaande PC opstelling
* 1x werkkamer voor, deze kabel gaat via de zolder naar de werkkamer
* 2x woonkamer bij de PC opstelling
* 1x woonkamer kant PC opstelling, deze wordt voor de telefoon gebruikt
* 1x woonkamer kant TV opstelling 
* 1x trapkast deze wordt gebruikt om het modem signaal naar de meterkast te brengen

3e Het leveren en monteren van de volgende Unifi producten:
* wifi acces piont HD met 4 uitgangen, deze komt bij de TV in de woonkamer
* wifi acces piont met 2 uitgangen, deze komt in de werkkamer op de 1e etage
* switch met 8 poorten (4x PoE poort t.b.v accespoints)

4e Het leveren en monteren van 2x een dubbel stopcontact in de meterkast t.b.v.:
* modem, nas en switch

5e Het leveren en monteren van een Theben schijnwerper met bewegingssensor bij de voordeur, deze 
wordt over het bestaande gat geplaatst.

6e Het aanleggen van elektra in de trapkast via de kruipruimte vanaf de meterkast, inclusief het netjes 
maken van de bestaande elektra in de trapkast en het plaatsen van een dubbel stopcontact opbouw.

Indicatie werkzaamheden € 2300,00 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

Indicatie betreffende diversen
werkzaamheden

16,00 u Installatiewerk_calculatie € 760,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
4,00 m Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit € 19,16

10,00 m Wavin pvc buis glad 19mm, creme € 23,20
10,00 m Attema p25 koker+deksel, wit € 41,20
70,00 m Gigamedia utp cat 6, netwerkkabel-Eca € 126,00
12,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 95,76

1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media
connectors

€ 8,25

1,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 2,94
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69
2,00 st Gigamedia Cat6A plug STP € 50,58
3,00 st Gigamedia data opbouwdoos 1/2 voudig € 27,81
1,00 st Gigamedia opbouwdoos 6/12 voudig € 35,08
6,00 st Gigamedia patchkabel utp cat6, 1mtr grijs € 48,90
1,00 st Unifi Wall unit 2 uitgangen € 89,00
1,00 st Inifi Wall HD unit 4 uitgangen € 165,00
1,00 st UniFi Switch Lite 8 PoE € 139,15
1,00 st Busch-jaeger opbouwbak 1 voudig, Balance € 13,21
2,00 st Haf universele lasdoos 3611 € 4,28
2,00 st Haf deksel met dubbel stopcontact t.b.v. 3611, creme € 44,20
4,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 16,80
1,00 st Theben led armatuur met bewegingsensor, 10W € 127,50

10,00 m VULT kabel 3x2,5 mm2-Dca € 53,50
1,00 st Busch-jeager dubbel stopcontact met randaarde

opbouw, wit
€ 15,56

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen

werkzaamheden
€ 1.928,77

_____________
Totaal Indicatie betreffende diversen werkzaamheden € 1.928,77

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
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