
 

Familie van Woudenberg
Annaweg 9
6866 NJ Heelsum

Renkum,31-01-2022
Ons kenmerk 22007 \ 1629
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 van Woudenberg,

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

1e Het leveren en monteren van een Easee oplaadpunt bestaande uit:
* Easee oplaadpunt geschikt tot 22 kW
* Easee ophangbeugel t.b.v. laadkabel
* Easee paal, waarop de unit gemonteerd wordt
* Easee laadkabel 7,5 meter, deze kan bij het oplaadpunt blijven

2e Het leveren en leggen van een voedingskabel 4x6 mm2 met afscherming vanaf de meterkast, door de 
garage naar het oplaadpunt.

3e Het graven van een sleuf door de tuin t.b.v. de kabel naar het oplaadpunt.

4e Het aansluiten van de voedingskabel in de bestaande verdeler.

5e Het leveren en monteren van een aardlekautomaat 3P+N B16 A_30 mA t.b.v. de beveiliging van het 
oplaadpunt.

6e Het aanpassen van de interne bedrading van de verdeler i.v.m. de nieuwe groep.

Totale aanneemsom € 3166,35 inclusief BTW

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 oplaadpunt E
voertuig

8,00 u Installatiewerk_calculatie € 400,00
5,00 st klein materiaal € 25,00
1,00 st 10103 eas home black € 825,00
1,00 st 90101 eas u-hook black € 48,76
1,00 st 90322 eas basepr 80x80 1-way singel € 336,50
1,00 st 60102 eas key € 3,38
1,00 st 90201 eas ac charging cable 7,5m € 288,29

15,00 m 10559884 nex vo-ymvkas dca 4x 6mm2 € 369,60
1,00 st Hager aardlekautomaat 3P+N_B16 A_30 mA € 231,35
2,00 m Draka vds 6 mm2 blauw-Eca 90°C € 8,48
4,00 m Draka vds 6 mm2 bruin-Eca 90°C € 16,96

10,00 m Pipelife slagvaste buis 1", grijs € 50,10
20,00 st Ec25 euro-clip 1"-grijs € 13,40

_____________
Totaal Indicatie betreffende oplaadpunt E

voertuig
€ 2.616,82

_____________
Totaal Indicatie betreffende oplaadpunt E voertuig € 2.616,82

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

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

 


