
 

Dhr. Otter
Van Uvenweg 124
6707 BG Wageningen

Renkum,12-10-2021
Ons kenmerk 21101 \ 1835
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 Otter,

Naar aanleiding van uw email, ontvangt u hierbij een prijs indicatie voor de volgende werkzaamheden.

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 1P+N_40A
* 2x aardlekschakelaar 1P+N_30 mA
* 3x automaat 1P+N B16 A
* 1x fornuisautomaat 2P+2N B16 A

3e Het maken van elektrische fornuis aansluiting in de keuken, hiervoor wordt er draad getrokken door de 
aanwezige lege buis.

4e Het leveren en monteren van een perilex stopcontact in de keuken t.b.v. het elektrisch koken.

5e Het demonteren van de opbouw stopcontacten (ca. 5 stuks).

6e Het leveren en plaatsen van een inbouwdoos op de plek van het opbouw stopcontact (ca. 5 stuks).

7e Het leveren en plaatsen van een dubbel inbouw stopcontact (ca. 5 stuks).

Indicatie werkzaamheden € 1750,00 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 verbouwing
appartement

12,00 u Installatiewerk_calculatie € 570,00
2,00 st klein materiaal € 10,00
1,00 st zegel € 17,50
1,00 st Hager verdeler 1 fase_HS, 2x aardlek 30 mA, 3

eindgroepen en fornuisgroep
€ 687,00

10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 blauw-Eca € 12,40
10,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 bruin-Eca € 12,40

5,00 m Draka vd draad 2,5 mm2 groen_geel-Eca € 6,20
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw

spatwaterdicht, 16a
€ 34,56

5,00 st Haf universele inbouwdoos 40-50 mm € 18,65
5,00 st Jung inbouw stopccontact dubbel, wit € 65,00

_____________
Totaal Indicatie betreffende verbouwing

appartement
€ 1.433,71

_____________
Totaal Indicatie betreffende verbouwing appartement € 1.433,71

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


