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Keuzelijst Installatie opties BOZ, Het Centrum Gageldonk

Datum
Project Het Centrum Gageldonk
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Installatie opties BOZ, Het Centrum Gageldonk
 

Installaties
Extra dubbele wandcontactdoos

I-1 Dubbele wandcontactdoos € 195,00

Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (300+vloer)

Extra dubbele wandcontactdoos

I-1.2 Dubbele wandcontactdoos op het balkon € 275,00

Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de gevel
(500+vloer)

Extra loze leidingen

I-2 Loze leiding € 140,00

Aanbrengen van een loze leiding.

Extra CAT 6 kabel

I-3 CAT 6 € 330,00

Aanbrengen en bedraden van leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de
leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een
stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een
loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.

Extra CAT 6 kabel

I-3.1 Bestaande loze leiding bedraden met CAT 6 € 190,00

Bedraden van al bestaande loze leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de
leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een
stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een
loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.
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Extra Coax kabel

I-4 Coax kabel € 330,00

Aanbrengen en bedraden van leiding met COAX kabel, in de ruimte wordt de
leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een
stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een
loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.

Extra Coax kabel

I-4.1 Bestaande loze leiding bedraden met Coax € 190,00

Bedraden van al bestaande loze leiding met COAX kabel, in de ruimte wordt de
leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een
stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een
loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.

Droger groep op extra contact doos

I-5 Droger groep op extra contactdoos € 340,00

Extra wandcontactdoos nabij de wasmachineaansluiting op een aparte groep
t.b.v. condensdroger

PV panelen

PV-11-4 set van PV panelen 1200Wp € 2700,00

Op gemeenschappelijk dak plaatsen van PV panelen (bijvoorbeeld 4 panelen a
300 Wp) om zo tot een installatie te komen van 1200Wp orientatie panelen op
zuid. Eea aangesloten op uw installatie.

PV panelen

PV-11-6 set van PV panelen 1800Wp € 3240,00

Op gemeenschappelijk dak plaatsen van PV panelen (bijvoorbeeld 6 panelen a
300 Wp) om zo tot een installatie te komen van 1800Wp orientatie panelen op
zuid. Eea aangesloten op uw installatie.

PV panelen

PV-11-8 Het leveren een aanbrengen van loze voorzieningen t.b.v. later te realiseren
PV panelen 

€ 420,00

Het leveren een aanbrengen van loze voorzieningen t.b.v. later te realiseren PV
panelen bestaande uit;
- 2 stuks loze leidingen voorzien van controle draad van technische berging naar
dak;
- Loze leiding voorzien van controle draad van technische berging naar
meterkast;
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Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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