
 
 
 

Zonnepanelenverzekering 
Productinformatieblad verzekeringen 
 

 

 

Onderneming:  

Baloise Sachversicherungs-AG, Bad Homburg PV Comfort PLUS 
 
Dit informatieblad biedt een beknopt overzicht. Het informatieblad is daarom niet 

volledig. Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de documenten van de 
overeenkomst (aanvraag verzekering, verzekeringspolis en verzekeringsvoorwaarden). 
Lees alle documenten door zodat u volledig bent geïnformeerd. 
 
Om wat voor verzekering gaat het? 
Wij bieden u een zonnepanelenverzekering aan. Deze beschermt u tegen financiële risico's in 

verband met verzekerde schade aan uw zonnepaneleninstallatie.   
 

 
Wat is verzekerd? 
 

Verzekerde zaken  
Alle onderdelen van het verzekerde zonne- 
paneleninstallatie zijn verzekerd, met name:  

✓ technische onderdelen van de installatie, 
zoals modules, omvormers, schakel-, regel- 
en bewakingsonderdelen, energieopslag; 

✓ beveiligings- en bewakingsvoorzieningen 
alsmede mobiele randapparatuur- en 
bewakingscomponenten; 

✓ Leidingen en leidingnetwerken, 
ondergrondse kabels en voorzieningen voor     
kabelgeleiding; 

✓ montagesystemen en rechtopstaande 
onderdelen, verbindings- en 
bevestigingsmaterialen, funderingen en 
overige opstallen op de verzekerde locatie 
die voor de ex- 
ploitatie van de verzekerde 
zonnepaneleninstallatie aanwezig zijn; 

✓ Infrastructuurvoorzieningen, trafo's, 
trafobehuizingen, overdrachtsstations 
alsmede externe bekabeling, beginnend met 
de grenslocatie van de stroominjectie 
(uitgangsklem van het overdrachtsstation) 
en eindigend met de ingangslocatie van de 
energiecentrale (ingangsklem), voor zover 
de verzekeringnemer hiervoor het risico 
draagt; 

✓ Laadstations voor elektrische voertuigen 
incl. randapparatuur. 
 

Verzekerde risico's 
Verzekerd is de niet-voorziene vernieling of  
beschadiging van het verzekerde systeem, met 
name als gevolg van: 

✓ bedieningsfouten, onhandigheid of  
nalatigheid, opzet van derden, sabotage of 
vandalisme; 

✓ kortsluiting, stroompieken, spanningspieken 
of inductie; 

✓ brand, blikseminslag, explosie, botsing met 
of neerstorten van een vliegtuig, de 
onderdelen of lading hiervan, alsmede 
smeulen, glimmen, verschroeien, gloeien of 
im- 
ploderen (inclusief de schade als gevolg van 
blussen, slopen, uitruimen of kwijtraken als 
gevolg van een van deze gebeurtenissen); 

✓ storm, hagel, sneeuw, ijs of vorst; 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Wij kunnen niet alle risico's  
dekken omdat anders de premie  
te hoog zou worden. Daarom worden  
bepaalde zaken, risico's en schades niet  
gedekt, zoals bijvoorbeeld schade:  

x als gevolg van opzet van de  
verzekeringnemer of zijn 
vertegenwoordigers;  

x als gevolg van oorlogshandelingen van 

welke aard dan ook; 

x als gevolg van kernenergie; 

x als gevolg van terreur; 

x als gevolg van normale of bedrijfs- 
specifieke voortijdige slijtage of 
ouderdom; gevolgschade aan overige 
vervangende eenheden wordt echter 
wel vergoed; 

   

 
 

Gelden er beperkingen voor de 
dekking?  
 

! Voor interne schade bedraagt de 

maximale vergoeding EUR 10.000.  

! Het eigen risico bedraagt EUR 250. 
       Bij reparatie van verzekerde materiële 

schade door een deskundige partner 
van IBC SOLAR wordt het eigen risico 
voor de schade verlaagd tot EUR 125. 

 
 

 



 

✓ aardbeving; 

✓ water, vocht, overstroming; 

✓ constructie-, materiaal- of 
uitvoeringsfouten; 

✓ maatschappelijke onrust, plundering, 
staking, uitsluiting; 

✓ Dierenbeten; 

alsmede ontvreemding van de verzekerde 
zaken, met name door diefstal (met of 
zonder braak), roof of plundering. 
 

Verzekerde kosten 

De verzekeringsdekking omvat bijvoorbeeld  
ook de volgende kosten: 

✓ kosten van het opruimen van verzekerde  
zaken en het opruimen en  
Afvoeren van resten van verzekerde zaken 
na een verzekerd schadegeval  
(opruimkosten); 

✓ Kosten die moeten worden gemaakt omdat 
voor  
reparatie of vervanging van verzekerde 
zaken andere zaken moeten worden 
verplaatst, gewijzigd of beschermd 
(verplaatsings- en beschermingskosten).  

✓ Kosten van schadegerelateerde 
werkzaamheden aan daken en gevels 
alsmede demontage- en hermontagekosten 
als gevolg van schade aan gebouwen tot 
maximaal EUR 25.000 
 

Hoe hoog is de verzekerde som? 

✓ De verzekerde som is het overeengekomen 
bedrag dat overeenkomt met de  
verzekeringswaarde. Als dat niet het geval 
is,  
kan dit nadelige gevolgen hebben bij de 
berekening van de schadevergoeding.  

   

 
Waar ben ik verzekerd?  
 

✓ De verzekeringsdekking geldt op de verzekerde locatie die in uw verzekeringsovereenkomst 
staat vermeld. 

  

 Wat wordt vergoed? 
 
In geval van deelschade worden de kosten voor het herstellen van de oorspronkelijke toestand  
vergoed. 
In geval van total loss worden de kosten van vervanging of reparatie van de door de schade getroffen 
verzekerde zaak vergoed, tenzij vervanging of reparatie achterwege blijft. In dat geval krijgt u de  
actuele waarde van de installatie vergoed. 
 
Voor accu's hangt de schadevergoeding af van de bedrijfsduur sinds de inbedrijfname, waarbij een in 
de overeenkomst vermeld maximaal vergoedingspercentage geldt, echter minimaal 30%. 

   

 
Wat zijn mijn plichten?  
 
• U dient alle vragen in het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te beantwoorden. 
• Als de situatie die u bij aanvang van de overeenkomst aan ons hebt doorgegeven, wijzigt, kan het 

nodig zijn de verzekeringsovereenkomst aan te passen. U moet ons daarom meedelen of en welke 

wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de gegevens die u hebt verstrekt in uw 
verzekeringsaanvraag. (Verhuizing, gebruik van het gebouw, nominale capaciteit)  

• Als zich een verzekerd schadegeval voordoet, ontstaan voor u een aantal verplichtingen die u 
moet nakomen. U dient ons bijvoorbeeld elk schadegeval onmiddellijk te melden. Als er sprake is 
van inbraak of diefstal moet u bovendien meteen de politie op de hoogte brengen.  

• Als schade onvermijdelijk is, dient u te proberen deze zo beperkt mogelijk te houden zonder uw 
eigen veiligheid in gevaar te brengen.  



 

   

 
Wanneer en hoe moet ik betalen?  
 
De eenmalige premie dient onmiddellijk na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst te worden 
voldaan. Betaling geschiedt via de op internet beschikbare voorzieningen. Meteen nadat wij uw  
betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons per e-mail de verzekeringsovereenkomst. 

   

 
Wanneer begint en wanneer eindigt de dekking?  

 
De verzekeringsdekking begint op de in de verzekeringspolis vermelde datum.  
U moet dan wel de eerste resp. eenmalige premie op tijd hebben betaald. 
 
De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. De verzekering wordt niet verlengd en 
eindigt automatisch op de vermelde einddatum zonder dat een separate mededeling nodig is.  

   

 
Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen?  
U kunt de overeenkomst opzeggen per het einde van het derde verzekeringsjaar en vervolgens van elk 
verzekeringsjaar. Uw opzegging dient uiterlijk drie maanden van tevoren door ons ontvangen te  
worden.  
 
Ook kunt u de overeenkomst voortijdig opzeggen. Dit kan bijv. na een verzekerd schadegeval.  
 
De verzekeraar doet afstand van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen. 

 


