
 

Dhr. Spies
Voortstreven 4
6871 DT Renkum

Renkum,20-11-2021
Ons kenmerk 21104 \ 1849
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 Spies,

Naar aanleiding van ons contact, ontvangt u hierbij de indicatie t.b.v. nieuwbouw aan de Voorstreven 4 in 
Renkum.

1e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.1:
* centraallichtpunt G, geschakeld door een schakelaar
* centraallichtpunt H, geschakeld door een schakelaar (hotelschakeling)
* centraallichtpunt E, geschakeld door een schakelaar (hotelschakeling)
* het plaatsen van 2x een enkel stopcontact naast de schakelaars van E

2e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.2:
* centraallichtpunt H, geschakeld door een schakelaar (hotelschakeling)
* het maken van een aansluitpunt t.b.v. een rookmelder
* het leveren en plaatsen van een rookmelder dit draadloos gekoppeld wordt met de andere melders
* het plaatsen van een enkel stopcontact naast de schakelaars

3e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.3:
* centraallichtpunt J, geschakeld door een schakelaar 
* het maken van een aansluitpunt t.b.v. een rookmelder
* het leveren en plaatsen van een rookmelder dit draadloos gekoppeld wordt met de andere melders
* het plaatsen van een dubbel stopcontact 
* het maken van een aansluitpunt voor de wasmachine op een aparte groep (WM)
* het maken van een aansluitpunt voor de wasdroger op een aparte groep (WD)
* het maken van een aansluitpunt voor de warmtepomp op een aparte groep (WP)
* het maken van een aansluitpunt voor de ventilatie op een aparte groep (MV-WTW)

4e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.4:
* centraallichtpunt I, geschakeld door een schakelaar

5e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.5:
* centraallichtpunt C, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van een dubbel stopcontact 
* het vereffenen van vreemd geleidende delen
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6e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.6:
* centraallichtpunt B, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van 2x een dubbel stopcontact 
* het plaatsen van een enkel stopcontact naast de schakelaar

7e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.7:
* centraallichtpunt A, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van 2x een dubbel stopcontact 
* het plaatsen van een enkel stopcontact naast de schakelaar

8e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.8a+b:
* centraallichtpunt Q, geschakeld door een schakelaar
* centraallichtpunt P, geschakeld door een schakelaar (hotelschakeling)
* 2x centraallichtpunt M, geschakeld door een schakelaar (hotelschakeling)
* het maken van een aansluitpunt t.b.v. een rookmelder
* het leveren en plaatsen van een rookmelder dit draadloos gekoppeld wordt met de andere melders
* het plaatsen van 8x een dubbel stopcontact 
* het maken van een aansluitpunt voor de koelkast en vriezer
* het maken van een aansluitpunt voor de oven en magnetron op een aparte groep 
* het maken van een aansluitpunt voor de boiler op een aparte groep 
* het maken van een aansluitpunt voor de vaatwasser op een aparte groep 
* het maken van een aansluitpunt voor de kookplaat op een aparte groep 
* het maken van een aansluitpunt voor de afzuigkap
* het maken van een dubbele data aansluiting Cat 6 naar de meterkast
* het aanleggen van diverse loze leidingen

9e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.9:
* centraallichtpunt O, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van 2x een dubbel stopcontact 
* het plaatsen van een enkel stopcontact 

10e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.10:
* centraallichtpunt N, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van een dubbel stopcontact (wel kijken of deze hier mag i.v.m. zones badkamer)
* het vereffenen van vreemd geleidende delen
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11e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.11:
* centraallichtpunt L, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van 2x een dubbel stopcontact 
* het plaatsen van een enkel stopcontact
* het maken van een dubbele data aansluiting Cat 6 naar de meterkast

12e Het maken van de volgende aansluitingen in ruimte 0.12:
* centraallichtpunt K, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van 3x een dubbel stopcontact 
* het maken van een dubbele data aansluiting Cat 6 naar de meterkast

13e Het maken van de volgende aansluitingen buiten achter de woning:
* 3x centraallichtpunt R, geschakeld door een schakelaar
* centraallichtpunt S, geschakeld door een schakelaar
* het plaatsen van een enkel stopcontact spatwaterdicht inbouw
* het maken van 2x een aansluitpunt t.b.v. infrarood verwarming op een aparte groep
* het maken van 2x een aansluitpunt t.b.v. screens (continu spanning)
* het maken van een voeding voor de schuur met 15 meter grondkabel vanaf de achtergevel
exclusief graafwerkzaamheden

14e Het maken van de volgende aansluitingen buiten voorzijde van de woning:
* het maken van een voeding voor de schuur met 10 meter grondkabel vanaf de gevel
* het maken van een voeding voor een oplaadpunt 11 kW 10 meter grondkabel 4x6 mm2 vanaf de 
gevel
* het maken van een voeding voor de poort met 35 meter grondkabel vanaf de gevel
* het maken van een voeding voor de verlichting met 35 meter grondkabel vanaf de gevel
* het maken van een voeding voor het persriool 35 meter grondkabel vanaf de gevel
exclusief graafwerkzaamheden

15e Het ontwerpen van de installatie en het maken van een revisie tekening.

16e Het slaan van een nieuwe aarding met een waarde van 166 ohm of lager (misschien kunnen we de 
bouwaarding gebruiken).

17e Het leveren en plaatsen van een verdeler met aardlekschakelaars en automaten (juist aantal kan pas 
na ontwerp gemaakt worden).

18e Het laten plaatsen van een PV installatie door Stap Elektra (exclusief dakdoorvoer).
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Indicatie nieuwbouw € 38000,00 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

ruimte 0.1
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
3,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 18,45
3,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 4,29
5,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 28,60
5,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 49,35
5,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 19,90

2,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 13,88

2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
15,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 97,20

15,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 63,00
_____________

Totaal ruimte 0.1 € 784,95

ruimte 0.10
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
4,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 22,88
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

2,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 13,88

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
1,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 5,14
5,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 32,40

15,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 63,00
0,10 kg Koperdraad blank 6mm2 € 4,52

_____________
Totaal ruimte 0.10 € 459,13

ruimte 0.11
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ruimte 0.11
8,00 u Installatiewerk_calculatie € 380,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
7,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 40,04
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5
mm2-Eca

€ 64,80

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 84,00
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,96
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

15,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 77,40
_____________

Totaal ruimte 0.11 € 768,41

ruimte 0.12
8,00 u Installatiewerk_calculatie € 380,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
8,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 45,76
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

6,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 41,64

1,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 2,94
2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5
mm2-Eca

€ 64,80
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ruimte 0.12
20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 84,00

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

€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,96
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

15,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 77,40
_____________

Totaal ruimte 0.12 € 778,13

buiten achterzijde woning
12,00 u Installatiewerk_calculatie € 570,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
4,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 24,60
4,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 5,72
3,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 17,16
2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 19,74
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,96

5,00 st 20 eugkb-34-101 bus wcd-r kd kv inb a-w aw. € 118,50
1,00 st 2101-34 bus afdekplaat 1v alp all-weat € 12,48
2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
2,00 st 2102-34 bus afdekplaat 2v alp all-weat € 30,58

25,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5
mm2-Eca

€ 162,00

50,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 210,00
20,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 142,40

_____________
Totaal buiten achterzijde woning € 1.332,02

buiten voorzijde woning
16,00 u Installatiewerk_calculatie € 760,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
65,00 m Draka vulto (grondkabel) 2x2,5 mm2-Dca € 462,80
90,00 m Draka vulto (grondkabel) 4x2,5 mm2-Dca € 981,90
20,00 m 10559884 nex vo-ymvkas dca 4x 6mm2 € 470,80

_____________
Totaal buiten voorzijde woning € 2.680,50

ontwerp en revisie
8,00 u ontwerp € 380,00
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ontwerp en revisie
8,00 u inspectie/controle installatie € 380,00
8,00 u revisie werkzaamheden € 380,00

_____________
Totaal ontwerp en revisie € 1.140,00

aarding
1,00 st nieuwe aarding € 289,25

_____________
Totaal aarding € 289,25

verdeler
1,00 st verdeler met aardlek en automaten € 1.500,00
1,00 st verdeler met aardlekautomaten € 2.000,00

_____________
Totaal verdeler € 3.500,00

PV installatie door Stap
1,00 st PV installatie door Stap Elektra € 12.395,00

_____________
Totaal PV installatie door Stap € 12.395,00

ruimte 0.2
8,00 u Installatiewerk_calculatie € 380,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
2,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 12,30
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
3,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 17,16
2,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 19,74
2,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 7,96

1,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 6,94

1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
15,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 97,20

15,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 63,00
1,00 st Ei rookmelder optisch 230V, 10 jaar backup accu € 78,00
1,00 st Ei rf-module t.b.v. draadloos koppelen 230v melders € 94,00

_____________
Totaal ruimte 0.2 € 791,71
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ruimte 0.3
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
2,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 12,30
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
7,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 40,04
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

6,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 41,64

5,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 14,70
1,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 5,14

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5
mm2-Eca

€ 64,80

40,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 168,00
1,00 st Ei rookmelder optisch 230V, 10 jaar backup accu € 78,00
1,00 st Ei rf-module t.b.v. draadloos koppelen 230v melders € 94,00

_____________
Totaal ruimte 0.3 € 1.013,90

ruimte 0.4
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
1,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 5,72
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
5,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 32,40

10,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 42,00
_____________

Totaal ruimte 0.4 € 397,43

ruimte 0.5
6,00 u Installatiewerk_calculatie € 285,00
1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
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ruimte 0.5
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
4,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 22,88
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

2,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 13,88

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
1,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 5,14
5,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 32,40

15,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 63,00
0,10 kg Koperdraad blank 6mm2 € 4,52

_____________
Totaal ruimte 0.5 € 459,13

ruimte 0.6
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
6,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 34,32
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 15,42
10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 64,80

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 84,00
_____________

Totaal ruimte 0.6 € 734,67

ruimte 0.7
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
6,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 34,32
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ruimte 0.7
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

3,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 15,42
10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 64,80

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 84,00
_____________

Totaal ruimte 0.7 € 734,67

ruimte 0.8
32,00 u Installatiewerk_calculatie € 1.520,00

2,00 st klein materiaal € 10,00
5,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 30,75
4,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 5,72

28,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 160,16
5,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 49,35
5,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 19,90

18,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 124,92

4,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 11,76
9,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 46,26
1,00 st Busch-jaeger Balance 3 voudig afdekraam wit € 8,98
1,00 st Busch-jaeger perilex stopcontact opbouw

spatwaterdicht, 16a
€ 34,56

4,00 st Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, IP44 € 57,20
40,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5

mm2-Eca
€ 259,20

140,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 588,00
15,00 m Flexibele buis 20 mm met 5 draden 2,5 mm2-Eca € 96,45

1,00 st Ei rookmelder optisch 230V, 10 jaar backup accu € 78,00
1,00 st Ei rf-module t.b.v. draadloos koppelen 230v melders € 94,00
1,00 st Busch-jaeger draagring rood t.b.v. panduit/giga media

connectors
€ 8,25

2,00 st Gigamedia cat 6, utp connector € 15,96
1,00 st Busch-jaeger Balance centraalplaat 2xRJ45 wit € 11,69

20,00 m Flexibele buis 20 mm met 2x utp cat 6-Eca € 103,20
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ruimte 0.8
_____________

Totaal ruimte 0.8 € 3.334,31

ruimte 0.9
10,00 u Installatiewerk_calculatie € 475,00

1,00 st klein materiaal € 5,00
1,00 st Attema centraaldoos rond 80mm € 6,15
1,00 st Attema centraaldoos deksel, rond met haak € 1,43
6,00 st Haf inbouwdoos t.b.v. hollewand € 34,32
1,00 st Busch-jaeger wisselschakelaar inbouw € 9,87
1,00 st Busch-jaeger Balance bedieningswip t.b.v.

wissel/kruisschakelaars wit
€ 3,98

5,00 st Busch-jaeger Balance enkel stopcontact met
randaarde inbouw wit

€ 34,70

2,00 st Busch-jaeger Balance 1 voudig afdekraam wit € 5,88
2,00 st Busch-jaeger Balance 2 voudig afdekraam wit € 10,28

10,00 m Flexibele buis 16 mm met 3 draden 2,5 en 2x1,5
mm2-Eca

€ 64,80

20,00 m Flexibele buis 16mm met 3 draden 2,5 mm2-Eca € 84,00
_____________

Totaal ruimte 0.9 € 735,41
_____________

Totaal Indicatie betreffende nieuwbouwwoning Voorstreven 4€ 32.328,62
============

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


