Offerte
Installateur BV
t.a.v. de heer P. Projectleider
Installatieweg 101
9999 ZZ INSTASTAD

offerte nummer:
project nummer:
projectnaam:
uw kenmerk:
betreft:

geldig tot:
Q.037283
GBM_13-1016
Intercomstaete te Instastad (24 won.)
Blok 11 woningen - externe beldrukkers
Q.037281

28 juni 2020

Amsterdam, 5 februari 2020
Geachte heer Projectleider,
Bedankt voor uw interesse in BTicino video deurcommunicatie van Nelec. U heeft ons verteld, hoe het
gebouw in elkaar zit en wij hebben een basic ontwerp van de installatie gemaakt. Hieronder vindt u onze
offerte voor het materiaal.
Complete deurvideo installatie van BTicino voor 11 appartementen met inbouw module voor in een niet
door Nelec te leveren belpaneel met externe beldrukkers. Vanuit de CVZ ruimte 3 stijgers, in iedere stijger
wordt van videofoon naar videofoon doorgelust.
Serie 130V inbouw video buitenpost voor 11 externe
beldrukkers
Inbouw buitenpost opgebouwd uit een aluminium module
met kleuren camera en luister/spreek eenheid, uitgang voor
12 Vdc deuropener. Twee DD-8 digitizers voor 8 externe
beldrukkers.

1

902,00

902,00

DZ-Rel NO/NC voor 12Vdc uitgang
VV videoverdeler 4 toestellen of stijgers
E-67 systeemvoeding met ingebouwde AV
Schema Service & Programmeren
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11

240,00

2.640,00

M-50b videofoon Classe 100 basic
De basic Classe 100 heeft een 5 inch kleurenscherm,
handsfree spraakverbinding en 16 ringtones met instelbaar
volume. Er zit een handige connector bij voor de bedrading
en een handige bracket om de M-50b op de muur te
monteren. Het gespreksvolume is instelbaar, maar de
videofoon heeft geen uitgang voor een extra bel en geen
ringleidingfunctie.

totaal netto excl. BTW

€

3.906,00

Leveringsvoorwaarden:
- betaaltermijn 30 dagen mits fiat kredietverzekering
- alle prijzen zijn netto in euro’s
- levering uit voorraad, geen orderkosten
- voorwaarden gedeponeerd Kamer van Koophandel
- levering boven 165,- Euro Franco uw adres
- levering onder 165,- Euro 3 Kg 11 Euro verzendkosten

Met vriendelijke groet,

Frédéric Meershoek
020-6352354
meershoek@nelec.com

