Zonnepanelenverzekering
Risico's zĳn er altĳd.
Maar welke zĳn acceptabel,
en tegen welke kun je maar
beter verzekerd zĳn?
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Onheil laat zich niet plannen
Uw zonnestroominstallatie is een kostbaar bezit. Bij aanschaf van of investering in een
zonnestroominstallatie staat u er wellicht niet bij stil dat de installatie beschadigd kan
raken of zelfs kan worden gestolen. Aan reparatie of vervanging zijn uiteraard kosten
verbonden. Kosten die u mogelijk zelf niet wilt en/of kunt opbrengen. Daarom biedt
Solarif een zonnepanelenverzekering op maat, zodat u zelf kunt bepalen welke risico's
u bereid bent zelf te dragen en welke u liever elders onderbrengt. Een veilige gedachte.
Onheil laat zich immers niet plannen.

Zonnepanelenverzekering
Met een zonnepanelenverzekering van Solarif Insurance bent u verzekerd tegen schade die
het gevolg is van een van buiten komend onheil, zoals 'normale' natuurkrachten in de vorm
van hagel, wind, storm, bliksem en bevriezing, maar ook tegen schade ten gevolge van
kwaadaardigheid door derden, diefstal, brand, explosie, operationele fouten en onvoorzien
gedrag van dieren. Daarnaast kunt u zich verzekeren tegen schade door 'eigen gebrek' en
schade door extreme natuurkrachten, zoals overstroming, aardbeving, tornado's en orkanen.

Welke risico's bent u bereid zelf te dragen?

Hoe kleiner de
kans op
schadeclaims,
hoe lager de
premie

Wat verzekeren we?
Bij schade worden de normale herstel- of vervangingskosten vergoed die gemaakt moeten worden om de
beschadigde zonnestroominstallatie, of onderdelen daarvan, weer in operationele staat te brengen, inclusief
gevolgkosten, zoals arbeids- en transportkosten.
Schade door van buiten komend onheil, zoals:
þ brand, inclusief zengen, schroeien, smelten,
broeien, doorbranden en oververhitten;
þ 'normale' natuurkrachten, zoals hagel, wind, storm,
sneeuwdruk en bevriezing;
þ blikseminslag, overspanning en inductie;
þ ontploffing en explosie;
þ kwaadaardigheid van derden, zoals diefstal (ook

zonder braaksporen), vandalisme en sabotage;
þ operationele fouten, onhandigheid en nalatigheid;
þ vocht en water;
þ aardbeving en overstroming;
þ windstormen met snelheden boven de 119 km

per uur;
þ aanvreten van kabels door dieren.

Productieverlies
Ÿ Voor installaties kleiner dan 25 kWp wordt het productieverlies als gevolg van een schade vergoed op basis
van een vaste vergoeding per kWp geïnstalleerd vermogen gedurende maximaal de van toepassing zijnde
uitkeringsperiode.
Ÿ Voor installaties groter dan 25 kWp wordt het productieverlies vergoed gedurende maximaal de van
toepassing zijnde uitkeringsperiode. Het verlies wordt berekend door de opbrengst in kWh te
vermenigvuldigen met de prijs per kWh.
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De eigen gebrek-dekking
De 'eigen gebrek'-dekking biedt bescherming in geval van schade, veroorzaakt door de aard of een gebrek van het product zelf.
Voorbeelden van eigen gebrek bij panelen zijn delaminatie, slecht soldeerwerk en kortsluiting in de junction box.
De eigen gebrek-dekking biedt bescherming in de volgende situaties.
A. Garantieclaim wordt door fabrikant nagekomen
Hier vormt de eigen gebrek-dekking een aanvullende garantie, waarbij de
investeerder vanuit de fabrieksgarantie een nieuw product ontvangt, terwijl de
eigen gebrek-dekking de gevolgschade vergoedt, voor zover deze niet al door
de fabrikant wordt vergoed. Het betreft hier de kosten voor bijvoorbeeld arbeid
en transport, maar ook voor een eventueel productieverlies.

B. Faillissement fabrikant
In geval van een onverhoopt faillissement van de fabrikant geldt volledige
dekking voor schade door eigen gebrek (insolventiedekking). Behalve de
gevolgschade worden ook de defecte producten zelf vergoed.

In beide situaties zal de Eigen gebrek-dekking, na afwikkeling van de schade, worden geprolongeerd.
De eigen gebrek-dekking elimineert het risico van onverwachte kosten en productieverlies als gevolg van defecte producten, zelfs bij een faillissement
van de fabrikant. Financiers zullen hierdoor veelal eerder bereid zijn een project te financieren, wellicht tegen een lagere rente. Uitsluitend Solarifgecertificeerde producten kunnen worden verzekerd tegen eigen gebrek.

Uitsluitingen
De zonnepanelenverzekering geldt niet in geval van atoomkernreacties, terrorisme en kwaadwillige besmetting, oorlog,
opzet, experimenten en beproevingen, esthetische gebreken, revisie, veranderingen en verbeteringen, slijtage, corrosie en
oxidatie en degeneratie van de zonnepanelen.
Schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en/of funderingsconstructies is eveneens
uitgesloten van dekking, tenzij
Ÿ uit een draagkrachtberekening blijkt dat de constructie de te plaatsen zonnestroominstallatie (inclusief sneeuwbelasting)
kan dragen, of
Ÿ de zonnestroominstallatie een geïnstalleerd vermogen heeft van maximaal 25 kWp.

Wat mag u van ons verwachten?
Onmiddellijke actie na een gemelde schade;
Ÿ Een juiste en reële beoordeling van elke schade, waarbij – indien nodig – een expert wordt ingeschakeld;
Ÿ Een zorgvuldige en adequate schade-afhandeling.
Ÿ
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Kosten en voordelen
Wat kost deze verzekering?
De hoogte van de premie is afhankelijk van de aan de specifieke zonnepaneleninstallatie
gerelateerde risico's, de gewenste dekkingen, de waarde van de installatie en het eigen risico.
De voordelen van de zonnepanelenverzekering
Ÿ Zekerheid ten aanzien van een adequate schadeafwikkeling in geval van een van buiten
komend onheil;
Ÿ Bij een schademelding wordt de schade direct in behandeling genomen door de
professionals van Solarif Insurance, teneinde operationele discontinuïteit te beperken;
Ÿ Een beperkt (financieel) bedrijfsrisico.
Past deze verzekering bij u?
Wilt u een zonnepanelenverzekering afsluiten of wenst u informatie over de verschillende
varianten en andere verzekeringen die Solarif biedt?
Vult u dan het contactformulier op de website in.
Bellen kan natuurlijk ook: 026 711 5050.
We informeren u graag en vrijblijvend.

Het beperken van financiële bedrijfsrisico's
is niet alleen goed voor uw onderneming,
maar ook voor uw nachtrust!

Schademeldingen
worden adequaat
afgewikkeld,
zonder gedoe

Een goed verzekeringspakket vergt maatwerk
Naast de zonnepanelenverzekering biedt Solarif diverse andere, speciaal op de solarbranche toegesneden
verzekeringsproducten voor zowel de periode tijdens de bouw, als daarna. Omdat in de praktijk ieder
project anders is, wordt elke Solarif-verzekering zo goed mogelijk afgestemd op de specifieke situatie.
Dankzij deze vorm van maatwerk kunt u er als verzekeringnemer op vertrouwen dat, in geval van
calamiteiten, de uiteindelijke (financiële) schade voor u beperkt blijft en adequaat wordt afgewikkeld.
Andere verzekeringen die Solarif Insurance biedt:
Tijdens de bouw
Ÿ Construction All Risks-verzekering (CAR) - verzekert tegen schade door uitvoeringsfouten, ongelukken,
'eigen gebrek' of van buiten komend onheil, zoals storm, diefstal en vandalisme;
Ÿ Transportverzekering - dekt de risico’s van schade aan uw goederen tijdens het vervoer;
Ÿ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) - verzekert tegen aansprakelijkheid voor schade die u of
uw medewerkers per ongeluk hebben toegebracht aan derden.
Tijdens de operationele fase
Ÿ Operationele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - verzekert tegen aansprakelijkheid voor schade
aan derden, veroorzaakt door de PV-installatie;
Ÿ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
Ÿ Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
Ÿ Performance warranty verzekeringen;
Ÿ Performance garantieverzekering;
Ÿ Bonds.
De hierboven vermelde verzekeringen kunnen in overleg worden afgestemd/geconfigureerd al naar gelang
het te verzekeren project of de te verzekeren projecten. Meer informatie is beschikbaar op
solarif.nl/verzekeringen.
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Solarif Insurance - luister, analyseer, adviseer, arrangeer, plaats, beheer
Solarif Insurance helpt u zowel uw investering als het rendement daarop veilig te stellen door het arrangeren, beheren en leveren van op
maat gemaakte verzekeringen voor al uw PV-projecten.
kernactiviteiten

Ÿ
Ÿ

advisering en consultancy
arrangeren en afsluiten

kernactiviteiten

ondersteuning bĳ aan- en verkoop van PV-projecten
Ÿ bemiddeling bĳ EPC-contracten
Ÿ ondersteuning bĳ aanbieden/sourcen van projectﬁnanciering
Ÿ

Solarif Risk Management - inspecteer, vind, reduceer
Solarif Risk Management voert risico-assessments uit voor fabrikanten van omvormers en panelen teneinde Solarif-certiﬁcering te verkrĳgen.
Daarnaast voert zĳ onafhankelĳke PV-kwaliteitsinspecties en controles uit om PV-projecten en projectrendementen zeker te kunnen stellen door de
kwaliteit van de PV-installatie te waarborgen.
kernactiviteiten

risico-assessment van fabrieken (om Solarifgecertiﬁceerd te worden)
Ÿ in-line kwaliteitscontrole
Ÿ
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pre-shipment en post-shipment inspectie
Ÿ opleveringsinspectie PV-installatie
Ÿ on-site EL-inspectie
Ÿ

Solarif Group BV
Mr. B.M. Teldersstraat 11
6842 CT Arnhem

t: 026 711 5050
e: info@solarif.com
i: www.solarif.com
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Solarif Matchmaker - verkoop, koop, bied aan, vraag, sluit af
Solarif Matchmaker biedt professionele matching teneinde betere zakelĳke kansen te creëren voor projectkopers en -verkopers, EPCcontractors en geldverstrekkers.

