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Offerte 
 

 

Klantgegevens  Offertegegevens 
Margreet Duinker  Datum: 25 februari 2014 
van Bouwdijk Bastiaansestraat 10  Projectnummer: 2014102 
1054 RX te Amsterdam     
   
 
Beste Margreet Duinker, 
 
Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag bij Zon&Co. 
Op basis van de door u verstrekte gegevens kunnen we u de volgende aanbieding doen: 
 

 
 
Opmerking: 

x prijzen zijn geldig gedurende vier weken 
x levertijd zes weken 
x op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op onze website 
x fouten voorbehouden 

 
De zonnestroom van één van de twee omvormers wordt omgeleid naar de meterkasten van twee bewoners. Er 
wordt per meterkast een driefasen groep aangesloten. De aansluiting van de bewoners wordt door liander 
omgebouwd naar een driefase aansluiting. De kosten voor deze ombouw zijn €  200,- of €  805,- per aansluiting. De 
ombouwkosten zijn afhankelijk van het wel of niet vervangen van de aansluitleiding. Deze kosten zijn niet 
opgenomen in onze aanbieding. De bewoners krijgen een driefase kWh meter die uitleesbaar is via internet. Er 
wordt een schakelaar geplaatst die de zonnestroom of naar de eerste of naar de tweede bewoner doorgeeft. De 
schakelaar zal één tot twee maal per jaar omgezet moeten worden. De VVE zal de doorgegeven zonnestroom 
verrekenen met de gebruikers. 
 
Wij denken graag met u mee, dus neem gerust contact met ons op. 
 
Met zonnige groet, 
 
 
Jos van der Meer 
Zon&Co 
 

Artikel Item Aantal Per  stuk  € Prijs  €
schak Omkeerschakelaar Won1 <-> Won2 1 48,02 48,02
Mon Elektramontage 1 644,00 644,00
kWh 3 fase kWh meter met internet koppeling (Youless) 2 148,35 296,70
INS.mat Schakelmateriaal, AC&Solar kabel 1 314,23 314,23

Materiaal ex btw 1.302,95 658,95
Montage ex btw 1.302,95 644,00

Totaal exclusief btw €  1.302,95
Materiaal btw 21% 138,38

Montage btw 6 % 38,64
Totaal inclusief btw €  1.479,97


