
PHB Deventer B.V.
Duurstedeweg 4
7418 CK Deventer
(0570) 63 44 55
kvi@phbdeventer.nl

Keuzelijst elektra

Datum
Project Park Nova Deventer
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit elektra
 

Optie
E-100 Stopcontacten binnen

E-102 enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 405,00

het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep voor
apparatuur met groot vermogen (tot maximaal 3680W)

E-100 Stopcontacten binnen

E-103 enkele wandcontactdoos en een schakelaar € 430,00

het plaatsen van een enkele wandcontactdoos en een schakelaar om deze
spanningsloos te maken

E-100 Stopcontacten binnen

E-105 dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik € 265,00

het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik

E-100 Stopcontacten binnen

E-106 dubbele opbouw wandcontactdoos in meterkast € 220,00

het plaatsen van een dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast

E-100 Stopcontacten binnen

E-107 dubbele wandcontactdoos ipv enkele wandcontactdoos € 110,00

het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele
wandcontactdoos

E-200 Stopcontacten binnen divers

E-201 een perilex wandcontactdoos 2x230V 16A inclusief voeding € 490,00

het installeren van een perilex wandcontactdoos 2x230V 16A inclusief voeding
vanaf de meterkast
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E-200 Stopcontacten binnen divers

E-202 krachtwandcontactdoos 400V 16A inclusief voeding € 530,00

het installeren van een krachtwandcontactdoos 400V 16A inclusief voeding vanaf
de meterkast

E-300 stopcontact buiten

E-301 enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel € 325,00

het plaatsen van een enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (
zonder schakelaar )

E-300 stopcontact buiten

E-302 enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel ( met schakelaar) € 595,00

het plaatsen van een enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (
met nieuwe schakelaar )

E-300 stopcontact buiten

E-303 dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel € 370,00

het plaatsen van een dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (
zonder schakelaar )

E-300 stopcontact buiten

E-304 dubbele waterdichte wandcontactdoos op buitengevel ( met nieuwe
schakelaar )

€ 640,00

het plaatsen van een dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (
met nieuwe schakelaar )

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-402 extra wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar € 270,00

het installeren van een extra wandlichtpunt boven een nieuwe schakelaar

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-403 extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar € 155,00

het installeren van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-406 extra schakelaar ( 2x enkel i.p.v. serie) € 270,00

het plaatsen van een extra schakelaar ( 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serie
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schakelaar )

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-407 extra schakelaar (wissel i.p.v. enkel) € 270,00

het plaatsen van een extra schakelaar (wisselschakeling i.p.v. enkelpolige
schakeling)

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-408 extra schakelaar (kruis i.p.v. wissel) € 270,00

het plaatsen van een extra schakelaar (kruisschakeling i.p.v. wisselschakeling)

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-410 universele (LED) dimmervermogen tot 100VA ipv schakelaar € 220,00

het aanbrengen van een universele (LED) dimmer met een vermogen tot 100VA
in plaats van een schakelaar

E-400 Lichtpunten en schakelaars binnen

E-411 inbouw bewegingsmelder ipv schakelaar € 290,00

het installeren van een inbouw bewegingsmelder in de wand, in plaats van een
schakelaar

E-700 Zonwering

E-701 bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering exclusief schakelaar vanit
centraaldoos

€ 200,00

het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering exclusief
schakelaar (constante voeding boven raam, ongeschakeld) vanuit centraaldoos.
aansluitpunten worden standaard 50x50mm uit de hoek van het kozijn in de
muur aangebracht

E-700 Zonwering

E-702 bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering exclusief schakelaar vanuit
meterkast

€ 250,00

het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering exclusief
schakelaar (constante voeding boven raam, ongeschakeld) vanuit meterkast.
aansluitpunten worden standaard 50x50mm uit de hoek van het kozijn in de
muur aangebracht

E-700 Zonwering

E-703 het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering inclusief
jalouzieschakelaar binnen

€ 455,00

het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering inclusief
jalouzieschakelaar binnen aansluitpunten worden standaard 50x50mm uit de
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hoek van het kozijn in de muur aangebracht

E-800 Groepen ten behoeve van apparatuur

E-804 16A reservegroep voor een 230V apparaat € 105,00

het plaatsen van een 16A reservegroep in de groepenkast voor een 230V
apparaat (loze groep)

E-800 Groepen ten behoeve van apparatuur

E-809 een ruimte ( kamer )op een separate groep € 300,00

het aanpassen van de installatie zodanig dat een ruimte ( kamer )op een
separate groep wordt aangesloten (exclusief groep)

D-600 Compleet nieuw

D-601 extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data rj45 cat5E € 360,00

het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data
wandcontactdoos rj45 cat5E

D-600 Compleet nieuw

D-602 extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data rj45 cat6 € 470,00

het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data
wandcontactdoos rj45 cat6

D-600 Compleet nieuw

D-607 extra bedrade en afgemonteerde coax € 360,00

het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde antenne
wandcontactdoos (coax)

Z-200 Verplaatsen en omleggen

Z-201 verplaatsen elektra t.b.v. keuken apparatuur € 110,00

het verplaatsen van een elektra t.b.v. keuken apparatuur

Z-200 Verplaatsen en omleggen

Z-202 verplaatsen elektra andere ruimte € 120,00

het verplaatsen van een elektra aansluitpunt naar een andere ruimte

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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