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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. 

 

 
Kenmerken Zonnepanelenverzekering Online 

 
- Primaire dekking: er wordt niet gekeken of de schade kan worden verhaald op een andere 

verzekering; 
- Premie 2,25 ‰ over het factuurbedrag, inclusief installatiekosten en BTW; 

- De minimumpremie bedraagt € 45,00 per jaar;  
- De premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting; 

- Een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis; 

- Voor installaties in Nederland; 
- Installaties tot € 400.000,00; 

- Dekking voor van buitenkomende onheilen, zoals hagel, overspanning, diefstal (ook zonder 
braakschade), blikseminslag, vandalisme, brand, aanvreten kabels door dieren, etc.; 

- Dekking van productieverlies bij materiële schade als gevolg van een van buitenkomend onheil; 

- Bij productieverlies geldt een wachtperiode van 7 dagen; 
- Dagvergoeding gedurende een periode van maximaal 26 weken; 

- Dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen: 
 € 2,00 (1 april – 30 september) 

 € 1,00 (1 oktober – 31 maart); 
- Uitgesloten van dekking zijn o.a. terrorisme, aardbeving, tyfoon, tornado, orkaan, overstroming, 

opzet, eigen gebrek en atoomreacties; 

- Zelfbouw (installaties welke door de verzekeringnemer zelf zijn geïnstalleerd en aangesloten) is 
uitgesloten van dekking tenzij de zonnestroominstallatie is getest, beproefd en gekeurd door een 

gekwalificeerde installateur en hiervoor door deze installateur een goedkeuringscertificaat is 
afgegeven; 

- Bij een gedekte schade zijn transport- en arbeidskosten (geïndexeerd) eveneens verzekerd; 

- Geen afschrijving; 
- Jaarlijkse premie, na het eerste jaar maandelijks opzegbaar; 

- Maximaal 25 jaar verzekerbaar vanaf installatiedatum. 
 

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

- De zonnepanelen dienen een productgarantietermijn te hebben van tenminste 5 jaar;  

- De plaatsing van de zonnestroominstallatie gebeurt door gekwalificeerde personen. 
 

Specifieke eisen grondinstallatie 
- De omvormers staan op betonnen sokkels van minimaal 40 cm hoog of zijn tenminste 40 cm boven de 

grond geplaatst; 

- Een hekwerk met een minimale hoogte van 2 meter of diefstalbeveiliging van de panelen middels anti-
diefstal bouten en -moeren of een specifiek kleefsysteem; 

- Omliggende begroeiing en begroeiing onder de installatie moeten regelmatig worden verwijderd.  
 

Instorting of verzakking (Artikel 3.13)  

- Indien uit een draagkrachtberekening blijkt dat de dakconstructie de te plaatsen 
zonnestroominstallatie zonder problemen kan dragen rekening houdend met eventueel bijkomende 

sneeuwbelasting, dan vervalt artikel 3.13 (instorting of verzakking). 
- Bij zonnestroominstallaties kleiner dan 25 kWp is artikel 3.13 (instorting of verzakking) niet van 

toepassing. 
 


