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SOLAR INSURANCE B.V. 

Postbus 4192, 6803 ED Arnhem | The Netherlands 

KvK 09193611 | AFM-Nummer 12018917 

Solar Insurance B.V. is gevolmachtigde van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 

 

 

Informatie Zonnepanelenverzekering Online 

 
Uw zonnestroominstallatie is een kostbaar bezit. Bij aanschaf van een zonnestroominstallatie staat u er 

niet bij stil dat de installatie kan worden beschadigd of zelfs gestolen kan worden. Dit kan natuurlijk 
gebeuren. Aan de reparatie of vervanging zijn uiteraard kosten verbonden. Kosten die u mogelijk zelf niet 

wilt en/of kunt opbrengen. Daarom biedt Solar Insurance een Zonnepanelenverzekering Online aan voor 

optimale zekerheid en een veilig gevoel. 
 

De Zonnepanelenverzekering Online vergoedt de kosten van: 
 

Schade door van buitenkomend onheil 

Hierbij gaat het om schades als gevolg van bijvoorbeeld:  
- brand inclusief zengen, schroeien, smelten, broeien, doorbranden en oververhitten; 

- normale natuurkrachten zoals hagel, wind, storm, sneeuwdruk en bevriezing; 
- blikseminslag, overspanning en inductie; 

- ontploffing en explosie; 

- kwaadaardigheid van derden, zoals diefstal (ook zonder braaksporen), vandalisme en  sabotage; 
- operationele fouten, onhandigheid en nalatigheid; 

- vocht en water; 
- aardbeving en overstroming; 

- windstormen met snelheden boven de 119 km per uur; 
- aanvreten van kabels door dieren. 

 

Bij schade worden de normale herstelkosten, welke gemaakt moeten worden om de beschadigde 
zonnestroominstallatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfsvaardige toestand te 

brengen vergoed, inclusief arbeids- en transportkosten, met als maximum de nieuwwaarde op het 
moment van de schade, met als maximum de  oorspronkelijke aanschafwaarde.  

 

Productieverlies 
Als ten gevolge van een gedekte schade uw zonnestroominstallatie geen stroom produceert wordt er een 

dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen betaald gedurende maximaal een 
uitkeringsperiode van 26 opeenvolgende weken. De dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd 

vermogen bedraagt: 
 1 april – 30 september: € 2,50  

 1 oktober – 31 maart: € 1,50 

 
Aanvullende dekkingen  

Tevens heeft u dekking voor:  
- Uitbreidingen aan de zonnestroominstallatie waarvan nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan, 

zijn gedurende de loop van het verzekeringsjaar meeverzekerd tot maximaal 20% boven het 

verzekerd bedrag; 
- Reservedelen voor de installatie, opgeslagen op het terrein waar de verzekerde installatie zich bevindt, 

zijn meeverzekerd tot maximaal € 25.000,00 per gebeurtenis, mits en voor zover deze delen zijn 
opgeslagen in een adequaat afgesloten stalen container of steen/hard pand; 

- De kosten voor het de- en hermonteren van de zonnestroominstallatie, inclusief transport, opslag en 

productieverlies, wanneer de zonnestroominstallatie een reparatie van een beschadiging aan de opstal 
(mits ontstaan door een van buitenkomend onheil) in de weg staat, zijn meeverzekerd tot maximaal  

€ 15.000,00 per gebeurtenis; 
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- Natuurrampen, uitsluitend binnen de landsgrenzen van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland; 

- Bereddingskosten, zo nodig boven de verzekerde waarde van de desbetreffende verzekerde zaak, tot 
maximaal 50% daarvan; 

- Opruimingskosten, zo nodig boven de verzekerde waarde van de desbetreffende verzekerde zaak, tot 
maximaal 20% daarvan; 

- De risico’s van transport en/of verblijf, van onderdelen die in verband met een gedekte schade elders 

moeten worden gerepareerd, zijn meeverzekerd tot maximaal € 25.000,00 per gebeurtenis; 
- De extra kosten die voor overwerk en/of express zendingen worden gemaakt ter bespoediging van het 

herstel zijn meeverzekerd tot 10% van het schadebedrag, met een maximum van € 5.000,00 per 
gebeurtenis; 

- De extra kosten voor de aanleg van (tijdelijke) wegen die noodzakelijk gemaakt moeten worden om 
de beschadigde zonnestroominstallatie te repareren zijn meeverzekerd tot 10% van het 

schadebedrag, met een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis; 

- Schade aan de opstal waarop de zonnestroominstallatie is gemonteerd als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis, tot maximaal € 25.000,00 per gebeurtenis, indien deze schade niet elders is verzekerd; 

- De extra kosten om een eventuele onverenigbaarheid als gevolg van een noodzakelijke technologische 
verandering tussen bestaande apparatuur en de vervangende apparatuur op te heffen, tot maximaal  

€ 25.000,00 per gebeurtenis; 

- Onverenigbaarheid, de extra kosten om onverenigbaarheid tussen bestaande apparatuur en 
vervangende apparatuur op te heffen, tot maximaal € 25.000,00; 

- De kosten voor het opsporen en lokaliseren van een beschadiging tot 10% van het schadebedrag met 
een maximum van € 10.000,00 per gebeurtenis, mits er daadwerkelijk  een onder deze verzekering 

gedekte beschadiging wordt gevonden. 
- De transportkosten om de beschadigde zonnepanelen naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt van PV-

Cycle of een gelijksoortige organisatie af te voeren, als onderdeel van de opruimingskosten. 

 
Niet verzekerd tegen:  

Atoomkernreacties, terrorisme en kwaadwillige besmetting, oorlog, opzet, experimenten en 
beproevingen, esthetische gebreken, instorting of verzakking, kosten voor revisie, veranderingen en 

verbeteringen, slijtage, corrosie en oxidatie en degeneratie van de zonnepanelen.   

 
Instorting of verzakking 

Schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en/of funderingsconstructies is 
uitgesloten van dekking, tenzij: 

-  uit een draagkrachtberekening blijkt dat de constructie de te plaatsen zonnestroominstallatie (inclusief 

sneeuwbelasting) kan dragen; 
-  de zonnestroominstallatie een geïnstalleerd vermogen heeft van maximaal 25 kWp. 

 
Zelfbouw 

Installaties welke door de verzekeringnemer zelf zijn geïnstalleerd en aangesloten zijn uitgesloten van 
dekking tenzij een gekwalificeerde installateur na beproeving en keuring schriftelijk verklaart dat de PV-

installatie goed gemonteerd en aangesloten is. 

 
Verzekerde zaken 

Uw zonnestroominstallatie(s), inclusief de bij de installatie(s) behorende onderdelen, mits en voor zover 
opgenomen in de verzekerde waarde, zoals: 

- zonnepanelen en omvormers; 

- hekwerk, bevestigingsmateriaal en kabels; 
- overige aan- en toebehoren. 

 
Dekkingsgebied 

Onverschillig waar mits binnen Nederland of België. 
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Eigen risico / Franchise 

 
Schade 

Een vast eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis. 
  

Productieverlies 

Er geldt een wachtperiode van 4 dagen. Deze termijn vangt aan nadat een gedekte schade aan de 
makelaar is gemeld.  

 
Voorwaarden  

- Verzekeringsvoorwaarden Zonnepanelenverzekering Online 4.0 
- Terrorismedekking bij NHT (geldt alleen voor Nederland) 

 

Eisen 
 

Algemene eisen  
- De zonnepanelen dienen te voldoen aan de IEC normen 61215 en 61730; 

- De zonnepanelen en omvormers dienen een productgarantie te hebben van tenminste 5 jaar; 

- De plaatsing van de zonnestroominstallatie gebeurt door een gekwalificeerd bedrijf. 
 

Specifieke eisen grondinstallatie   
- De omvormer(s) is/zijn tenminste 40 cm boven de grond geplaatst; 

- Begroeiing onder en rondom de installatie wordt regelmatig verwijderd; 
- Het terrein wordt omgeven door een standaardhekwerk met een minimale hoogte van 2 meter of de 

panelen worden gemonteerd met anti-diefstal bouten en -moeren; 

 
Premie 

Het premiepromillage bedraagt 2,25‰ per jaar. 
De premie wordt berekend over het totale factuurbedrag van de zonnestroominstallatie, inclusief 

installatiekosten en BTW (indien de BTW niet kan worden verrekend) en is verschuldigd bij het aangaan 

van de verzekering.  
Voor de polis geldt een minimumpremie van € 45,00 per jaar.  

De premie is exclusief wettelijke toeslagen, poliskosten en assurantiebelasting. 
 

Contract 

De contractstermijn is 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens een termijn van 12 maanden.  
Na het eerste jaar kunt u de verzekering maandelijks opzeggen. De zonnestroominstallatie kan maximaal 

25 jaar vanaf installatiedatum worden verzekerd.  
 

Gevolmachtigd Agent 
Solar Insurance B.V.  

 

Verzekeraar 
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 

 
Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Solar Insurance Zonnepanelenverzekering Online, neem dan contact op met 

uw adviseur of mail naar info@solarif.com. Ook kunt u onze website bezoeken op www.solarif.nl of 
www.solarif.be. 

 
Deze brochure is een samenvatting. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. 
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