
zonnepanelen
het verzekeren van duurzame energie 



Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel 
van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en 
meer streven ondernemers en overheden ernaar om gebouwen neer 
te zetten die deels in hun eigen energie voorzien. Windturbines, bio-
energie, en zonne-energie installaties vragen speci!eke verzekeringen 
ter afdekking van materiële en immateriële risico’s.

U heeft geïnvesteerd in zonnepanelen of bent dat van plan. Wanneer  
u tienduizenden euro’s of meer heeft geïnvesteerd vormt dit een sub-
stantieel deel van uw vermogen waarmee u risico loopt. Aangezien  
zonnepanelen minstens 20 jaar meegaan, gaat het om een langetermijn-
investering die u in ieder geval gedurende de terugverdientijd zeker zult 
willen stellen.

Wanneer en waarom verzekeren?

In tegenstelling tot installaties die zich binnen een gebouw bevinden, 
zijn de zonnepanelen aan de elementen blootgesteld. Weersomstandig-
heden en diefstal vormen een constante bedreiging. U loopt risico van 
beschadiging of verlies van de panelen, omvormers en overige onder-
delen, met als gevolg tijdelijk of permanent productieverlies.  

Er kunnen zich schades voordoen met een omvang waarvan de  
reparatiekosten niet in een exploitatiebegroting zijn op te nemen.  
U heeft er dan belang bij dat u zeker weet dat u snel over de middelen 
beschikt om tot herstel over te gaan en de stroomproductie te  
hervatten. 

Gebouweigenaren hebben meestal een opstalverzekering. Gezien  
de lage kosten in relatie tot het gedekte risico is het onverantwoord 
verzekeren achterwege te laten. Bent u eigenaar van de opstal waarop 
zonnepanelen zijn geplaatst, dan dekt in een aantal gevallen uw  
opstalverzekering schade aan de panelen, maar in veel gevallen is  
een opstalverzekering niet van toepassing of niet toereikend. 2



  Opstal- en inboedelverzekeringen dekken doorgaans slechts diefstal 
na inbraak. Worden  zonnepanelen ontvreemd dan is daarvan geen 
sprake. Onze zonnepanelenverzekering stelt inbraak niet als eis.  
Discussie of de zonnepanelen wel of niet onderdeel van het gebouw 
zijn is niet aan de orde.

  Onze zonnepanelenverzekering is een all risks verzekering die ook 
eigen gebrek en typische gevaren die zonnepanelen bedreigen dekt. 
Een opstalverzekering heeft in de meeste gevallen een heel beperkte 
dekking met betrekking tot zonnepanelen.

  Een opstalverzekering vergoedt de herbouwwaarde van de opstal. 
Onze zonnepanelenverzekering vergoedt de nieuwwaarde op het 
moment van schade. Discussies over onderverzekering in geval van 
schade en al dan niet aanmelden van de installatie zijn niet aan de 
orde indien u een zonnepanelenverzekering hebt afgesloten.

  Normaal gesproken heeft u één of enkele jaren garantie van de  
leverancier van de installatie en van de componenten. Na die  
periode dekt onze verzekering schade als gevolg van een eigen  
gebrek van de zonnepanelen.

  Bent u huurder, dan verleent de opstalverzekering van de eigenaar  
in principe geen dekking voor de door u geplaatste panelen.

  Opstal- en inboedelverzekeraars di"erentiëren de premie naar  
woonplaats. Daarvan is bij onze zonnepanelenverzekering geen 
sprake: uw installatie kan tegen dezelfde premie worden verzekerd 
ongeacht of deze nu in de stad, in een dorp of buitengebied is  
geplaatst.

  Bij grondopstelling is er van een opstalverzekering geen sprake en 
bent u op een speci!eke verzekering aangewezen.

  Op platte daken wordt vaak gebruik gemaakt van panelen op losse 
frames die met ballast op het dak zijn geplaatst. De panelen met 
frames vormen dan geen onderdeel van de opstal en zijn niet onder 
de opstalverzekering gedekt.

  Als er een pand- of hypotheekrecht op de installatie rust, eist de  
!nancier gewoonlijk dat het risico op verlies en schade door een  
adequate risicoverzekering is afgedekt. Met onze zonnepanelen-
verzekering heeft u de meest volledige dekking die mogelijk is. 

  U kunt productieverlies bijverzekeren, dit is echter niet verplicht.  
De premie daarvoor is eveneens op de aanschafwaarde gebaseerd  
en de uitkering op het kilowattpiek vermogen van de installatie.
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NIPPONKOA Nederland is sinds 2005 actief in het verzekeren van diverse 
vormen van alternatieve energie en biedt sinds 2008 in Nederland een 
all risks dekking aan voor zonnepanelen met toebehoren en optioneel 
een dekking voor productieverlies. Beschadiging, verlies en niet functio-
neren door een eigen gebrek van de zonnecellen/-panelen zijn gedekt.

De installaties tot een waarde van # 500.000,- kunnen maximaal  
gedurende 20 jaar vanaf de opleveringsdatum tegen nieuwwaarde 
worden verzekerd.

De premie voor de all risks dekking bedraagt 1,45 o/oo en die voor  
productieverlies 1,00 o/oo. De premiegrondslag is de nieuwwaarde  
van de installatie bij oplevering. Er geldt een minimum premie van  
# 100,- per installatie. 

De uitkering voor productieverlies is gebaseerd op het kilowattpiek  
vermogen van de installatie. In Nederland bedraagt deze van 1 april  
tot en met 30 september # 2,- per geïnstalleerde kilowattpiek  
vermogen per dag, van 1 oktober tot en met 31 maart # 1,- gedurende  
maximaal 26 weken bij een deelschade en 52 weken bij totaalverlies.

Er gelden de volgende eigen risico’s bij verlies en beschadiging:

 installaties tot  !  50.000,-    !  150,-

 installaties van  ! 50.000,-  tot  !  100.000,-  !  300,-

 installaties van  !  100.000,-  tot  !  250.000,-  !  750,- 

 installaties van  !  250.000,-  tot  !  500.000,-  !  1.250,-

In geval van productieverlies: 5 werkdagen ongeacht de waarde  
van de installatie

Voor wie is deze verzekering bestemd?

 (landbouw)bedrijven en overheden die duurzaam willen investeren 
  particulieren die de installatie als een belegging zien, of een steentje aan 
duurzaamheid willen bijdragen 

 energiebedrijven die groene stroom aan hun klanten verkopen
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Gedekt is schade door:

 afgewaaide dakpannen of andere delen van gebouwen
 bedienings- en schakelfouten
 beroving
 blikseminslag
 bluswater
 brand en brandbestrijding
 diefstal (zonder braak)
 constructie-, materiaal- en uitvoeringsfouten
 door de wind meegevoerde voorwerpen en deeltjes
 doorbranden
 explosie
 falen van beveiligingen
 hagel
 inbraak
 inductie
 knaagdieren
 kortsluiting
 omvallende bomen
 onderhoudswerkzaamheden aan panelen of opstal
 overspanning
 oververhitting
 regen
 sabotage
 sneeuwdruk
 storm
 vallen
 vandalisme
 vee
 vorst

Welke componenten zijn verzekerd?

 de aansluit- en verdeelkasten
 de anti-diefstalbeveiliging
 de bekabeling met connectoren
 de frames/dragers
 de kWh- en kW-meters
 de omvormer(s)
 de overspanningsbeveiliging
 de zonnecellen/-panelen

Uitgesloten zijn:

 aardbevingen
 atoomkernreacties/nucleaire straling
 eigen gebrek van de omvormers
 esthetische gebreken (schrammen, krassen, deukjes)
 experimenten en beproevingen
 geleidelijk werkende invloeden zoals corrosie en erosie 
 molest
 opzet van de verzekerde
 overstromingen
 terrorisme
 vulkaanuitbarstingen
 zelfbouw installaties

Naast all risks verzekeringen biedt NIPPONKOA Nederland dekkingen 
voor bouw- en montagerisico’s, machines en installaties en bedrijfs-
schade. 
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Deze brochure heeft een informatief karakter, voor de inhoud  
van de verzekeringsovereenkomst zijn het polisblad, de algemene 
voorwaarden en eventueel toegevoegde clausules bepalend.  
Premies, eigen risico’s en overige voorwaarden kunnen aan  
wijzigingen onderhevig zijn. Genoemde premies zijn exclusief  
assurantiebelasting en poliskosten.

NIPPONKOA Nederland B.V. en haar rechtsvoorgangers zijn sinds 
1988 actief in brand-, transport- en technische verzekeringen voor 
bedrijven en (semi)overheid. NIPPONKOA werkt uitsluitend samen 
met assurantiemakelaars. NIPPONKOA Nederland is onderdeel van 
de Japanse NKSJ-groep, de grootste schadeverzekeraar van Japan. 
NKSJ heeft een  A+ rating van S&P.
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