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Aanvullende Voorwaarden  
Zonnepanelen ZP 2022.09  
Zonnepanelen 

U kunt de Gebouwenverzekering of de Inventaris- en Goederenverzekering uitbreiden met de 
keuzedekking Zonnepanelen. Op uw polis staat of u deze keuzedekking heeft afgesloten. Ook 
vindt u daar het verzekerd bedrag. 

In deze Aanvullende Voorwaarden Zonnepanelen leest u waarvoor u wel en niet verzekerd bent 
en welke afspraken er gelden. Voor deze keuzedekking gelden ook de Algemene Voorwaarden 
Zakelijk en de Productvoorwaarden Gebouwenverzekering of Inventaris- en 
Goederenverzekering. Zonnepanelen vallen niet onder het huurdersbelang bij de Inventaris- en 
Goederenverzekering.  

1. Waarvoor bent u verzekerd? 

Wij vergoeden de schade aan zonnepanelen aan of op het verzekerde gebouw die is ontstaan 
door een in de voorwaarden van de Inventaris- en Goederenverzekering of de 
Gebouwenverzekering genoemde verzekerde gebeurtenis. Dit geldt niet als in deze Aanvullende 
Voorwaarden iets anders staat. 

De zonnepanelen zijn alleen verzekerd als:  

 u van tevoren heeft gecontroleerd of het dak en het gebouw voldoende sterk zijn om de 
zonnepanelen te dragen;  

 een gecertificeerde installateur de zonnepanelen heeft geplaatst; en  
 de zonnepaneleninstallatie een vermogen tot en met 5 kVA heeft; 
 de zonnepanelen op het dak van het verzekerde gebouw liggen of aan het verzekerde 

gebouw zijn vastgemaakt.  
Niet verzekerd zijn indak zonnepanelen en zonnepanelen die op de grond staan.  

Bent u van plan om de zonnepaneleninstallatie uit te breiden of te vervangen waardoor het 
vermogen meer dan 5 kVA wordt? Dan moet u dit aan ons doorgeven en bekijken wij opnieuw of 
wij deze willen verzekeren.  

Is er een verlies van stroomopbrengst door een verzekerde schade aan de zonnepanelen? En is 
de opbrengst in kWh van het totaal van zonnepanelen op het risicoadres hierdoor 25% lager dan 
de opbrengst in kWh direct voor de gebeurtenis onder vergelijkbare weersomstandigheden? Dan 
bent u ook verzekerd voor de inkomsten die u mist door het verlies aan stroomopbrengst. Dit 
geldt tot maximaal 3 maanden na de gebeurtenis. U moet dit wel binnen 1 maand na de schade 
aantonen. 

2. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd als: 

 Een schadegebeurtenis is uitgesloten in de Algemene Voorwaarden Zakelijk, de 
Productvoorwaarden Gebouwenverzekering of de Productvoorwaarden Inventaris- en 
Goederenverzekering. 
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 De schade is ontstaan door uw opzet of roekeloosheid. Ook als u zich niet bewust was van 
uw roekeloosheid. Is de schade veroorzaakt door een (rechts)persoon die in uw opdracht of 
met uw goedkeuring de leiding heeft over uw bedrijf of over een deel daarvan? En is de 
schade het gevolg van zijn opzet of roekeloosheid? Ook dan krijgt u geen vergoeding. 

 De schade aan de zonnepanelen niet zichtbaar is. Dat is de schade die alleen met 
meetapparatuur of andere technische hulpmiddelen is waar te nemen, bijvoorbeeld 
microcracks (haarscheurtjes). 
Is de niet zichtbare schade ontstaan door hagel? En is de opbrengst in kWh van het totaal 
van zonnepanelen op het risicoadres hierdoor 25% lager dan de opbrengst in kWh direct 
voor de gebeurtenis onder vergelijkbare weersomstandigheden? Dan bent u ook verzekerd 
voor de inkomsten die u mist door het verlies aan stroomopbrengst. Dit geldt tot maximaal 3 
maanden na de gebeurtenis. U moet dit wel binnen 1 maand na de hagelbui aantonen. 

3. Wat vergoeden wij? 

Zonnepanelen schrijven wij af. Zonnepanelen worden minder waard door gebruik, slijtage en 
veroudering. Wij vergoeden dan de dagwaarde als de beschadigde zonnepanelen voor de 
gebeurtenis minder waard waren dan 40% van de nieuwwaarde. In andere gevallen vergoeden 
wij de nieuwwaarde. 

4. Heeft u een eigen risico? 

Het eigen risico wat u hebt gekozen voor de Inventaris- en Goederenverzekering geldt ook voor 
deze keuzedekking.  
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