
 

Familie van Everdink
Willebrordweg 33
6871 ZS Renkum

Renkum,15-01-2022
Ons kenmerk 22005 \ 1869
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 Everdink,

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

Sterrenhemel:
1e Het demonteren van het bestaande plafond inclusief sterrenhemel (3 gedeelten).

2e Het leveren en monteren van nieuwe Grenen kraalschroten 16 mm dik en 115 mm breed in de 3 
gedeelten.

3e Het 2x laten witten van deze kraalschroten, voordat deze terug worden geplaatst.

4e Het leveren en monteren van een nieuwe sterrenhemel verlichting bestaande uit:
* 20W LED lichtbron 4000K (wit licht)
* 200 vezels (deze worden verdeeld over de 3 vlakken

https://www.conrad.nl/p/brumberg-48210004-led-sterrenhemelset-led-20-w-neutraalwit-2294906

Indicatie werkzaamheden 2700,00 inclusief BTW

Inbouwspots:
1e Het demonteren van het bestaande plafond, inclusief sterrenhemel (3 gedeelten).

2e Het leveren en monteren van een witte houtenplaat (uit 2 delen) onder de bestaande balken door.

3e Het leveren en monteren van 3 inbouwspotjes inclusief LED lichtbronnen in de houtenplaat.

Indicatie werkzaamheden 800,00 inclusief BTW
Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

 



 

Pagina 2

Ons kenmerk22005 \ 1869

Specificatie

sterrenhemel
16,00 u Installatiewerk_calculatie € 800,00

3,00 st pak kraalschroot per 4 stuks 536633 € 156,00
1,00 st schilderwerk 2x € 100,00
1,00 st sterrenhemel 20W € 1.179,00

_____________
Totaal sterrenhemel € 2.235,00

inbouwspots
8,00 u Installatiewerk_calculatie € 400,00
2,00 st houtenplaat 250x122 18 mm wit € 200,00
3,00 st Inbouwarmatuur led GU10, vast wit rond € 24,30
3,00 st Philips led lamp 5,5W 230V, Gu10 fitting, warm

wit-2700K_dimbaar
€ 36,15

4,00 m Draka edrateen (hitte bestedig tot 105 °C) 2x1,0 mm2 € 11,76
_____________

Totaal inbouwspots € 672,21
_____________

Totaal Indicatie betreffende vervangen sterrenhemel € 2.907,21
============

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


