
 

 

B201-138/1 Zonnepanelen (Garantie) vanaf 5kVA 

Zonnepaneleninstallaties zelf, zijn uitsluitend verzekerd tegen brand, ontploffing, bliksem, lucht- en 

ruimtevaartuigen en storm. 

In verband met zonnepaneleninstallaties zijn op de polis de volgende garanties van toepassing: 

1. Verzekerde garandeert, dat zonnepaneleninstallaties met een groter vermogen dan 5kVA;  

a. zijn geïnspecteerd conform SCIOS Scope 12 en/of; 

b. zijn gecontroleerd conform en voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het opleverings- en 

controlerapport Photovoltaïsche-installaties (PV) van Techniek Nederland of Holland Solar en/of; 

c. op het moment van plaatsen, voldoen aan de meest recente versies van de NEN 1010, NEN-EN-

IEC 62446 en NEN 7250; 

d. waaraan tijdens inspectie en/of keuring gebreken zijn geconstateerd,  deze gebreken binnen 4 

maanden na de datum van de keuring zijn hersteld; 

e. die op een dak zijn geplaatst, het dak de zonnepaneleninstallaties inclusief alle aan- en 

toebehoren (inclusief ballast) kan dragen. Hierbij is rekening gehouden met alle onderdelen van 

het dak en aan het dak bevestigde zaken. 

 

2. In geval van een schade aan de zonnepaneleninstallaties overlegt verzekerde aan de verzekeraar(s): 

a. een geldig keurings-, opleverings, - controle- of inspectierapport zoals genoemd onder lid 1 van 

deze clausule, dat op het moment van schade niet ouder mag zijn dan 3 jaar; 

b. de door de uitvoerende inspectie- of keuringsinstantie ondertekende herstelverklaring, waaruit 

blijkt dat de bij de inspectie en/of keuring geconstateerde gebreken zijn hersteld; 

c. een verklaring inclusief constructieberekening van een constructeur waaruit blijkt dat het dak de 

zonnepaneleninstallaties inclusief alle aan- en toebehoren (inclusief ballast) zoals onder artikel 1 

lid e staat genoemd, kan dragen  en er geen bezwaar bestaat tegen plaatsing van de 

zonnepaneleninstallaties.   

 

3. Als verzekerde overweegt een zonnepaneleninstallatie te plaatsen, een bestaande installatie te 

wijzigen, te vervangen, of uit te breiden naar een installatie die een vermogen kent van 5kVA of meer, 

dient dit voornemen te worden voorgelegd aan verzekeraar(s). Met de plaatsing van de 

zonnepaneleninstallatie wordt pas aangevangen na akkoord van de verzekeraar(s). 

 

Bovenstaande garanties gelden ook als verzekerde het dak ter beschikking heeft gesteld aan derden om 

daarop zonnepaneleninstallaties te plaatsen. Ongeacht wat voor overeenkomst zij daartoe hebben gesloten.  

Als verzekerde niet aan de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde garanties heeft voldaan, geldt een op het 
polisblad vermeld eigen risico, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt 
en ook niet is vergroot. 
 

Aanvullende bepaling bij artikel 2 lid c :   

I. Onderstaande is uitsluitend van toepassing op zonnepaneleninstallaties die vóór 2021 zijn geplaatst.  

Bij de introductie van deze clausule zonnepaneleninstallaties medio 2020 kon er niet van worden uitgegaan 

dat alle verzekerden  kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel 2 lid c van deze clausule. Om die reden doen 

verzekeraars in geval van schade tot 1-1-2023 geen beroep op de garantie zoals in artikel 2 lid c beschreven. 

II. Alle overige bepalingen in deze clausule zijn wel van toepassing op zonnepaneleninstallaties die vóór 2021 

zijn geplaatst. 

Vanaf 1-1-2023 komt de aanvullende bepaling bij art 2 lid c te vervallen en dient verzekerde aan  alle 

garantiebepalingen in deze clausule te voldoen.  


