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Artikel 1  
Grondslag  
In deze voorwaarden is beschreven onder welke voorwaarden de in het servicecontract aangegeven 
garanties van kracht zijn en wat de rechten en plichten zijn van de partijen bij deze garanties.  
 
De bepalingen in deze voorwaarden zijn specifiek toegesneden op het servicecontract die u heeft 
afgesloten en gaan bij onderlinge verschillen vóór op hetgeen in het servicecontract vermeld staat.  
 
Artikel 2 Onzekerheidsvereiste  
Het servicecontract beantwoordt aan de vereiste van onzekerheid, indien en voor zover de schade, 
waarop aanspraak tot vergoeding wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan het voor de 
partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst:  
-  onzeker was dat die zou plaatsvinden; 
-  onzeker was dat daaruit schade is ontstaan dan wel naar de normale loop van de omstandigheden nog 
zou ontstaan. 
 
Artikel 3 Dekkingsvereisten 
Het servicecontract is van kracht zolang:   
-  de verzekerde zaken zich bevinden binnen het in het servicecontract of de daarbij behorende lijst 
 genoemde locaties, gebouwen en/of terreinen;   
-  de verzekerde zaken zijn in bedrijf, dan wel klaar zijn voor gebruik. Zaken zijn klaar voor gebruik als 
deze na beëindiging van testen voldoen aan de van toepassing zijnde normen en/of voorschriften; 
-  de verzekerde zaken zijn geplaatst door een gekwalificeerde installateur of EPC-contractor;   
-  de zonnepanelen voldoen aan de IEC-normen 61215 en 61730;   
-  voor de zonnepanelen en omvormers een productgarantie geldt van tenminste 5 jaar.   
-  er voor de duur van deze verzekering ten behoeve van de verzekerde zaken een servicecontract is 
 afgesloten met de eigenaar van de verzekerde zaken;   
-  het servicecontract een verplichting bevat op grond waarvan de verzekeringnemer binnen 48 uur, 
 nadat een schade aan hem bekend is geworden, actie moet ondernemen om de schade binnen 7 dagen 
te herstellen.     
 
Artikel 4 Algemene begripsomschrijvingen  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
4.1 Bereddingskosten 
Alle kosten van maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, door of vanwege 
verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van schade waarvoor – in die gevallen - deze verzekering dekking biedt af 
te wenden of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede 
verstaan schade aan of verlies van zaken, die bij het nemen van bedoelde maatregelen worden ingezet. 
4.2 Beschadiging - Een fysieke aantasting, die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm 
en/of structuur. Onder beschadiging wordt niet verstaan verlies of verminking van elektronisch 
opgeslagen informatie.   
4.3 Dagwaarde - De nieuwwaarde onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis onder aftrek van een 
redelijk bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage.  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4.4 Diefstal - Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren met het oogmerk deze zich 
wederrechtelijk toe te eigenen, al dan niet voorafgegaan door braak.   
4.5 Eigen gebrek - Schade veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaak zelf.   
4.6 Eigen risico - Het in de polis genoemde bedrag dat, bij elke gebeurtenis, niet voor vergoeding in 
aanmerking komt. Indien door één gebeurtenis op hetzelfde adres meerdere installaties beschadigd 
worden zal slechts eenmaal het eigen risico op het totale schadebedrag in mindering worden gebracht.   
4.7 Gebeurtenis - Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met één en 
dezelfde oorzaak.   
4.8 Kwaadwillige besmetting - Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van 
hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, kunnen veroorzaken, waarbij aannemelijk is dat 
het (doen)verspreiden is geschied met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of 
ideologische doelen te verwezenlijken.   
4.9 Leverancier/installateur - De onderneming die de zonnestroominstallatie heeft geleverd, 
geïnstalleerd en/of het onderhoud verricht.   
4.10 Verzekering - Met de term verzekering in dit document wordt bedoeld de garanties die van 
toepassing zijn op de verzekerde zaken en beschreven in deze voorwaarden. 
4.11 Verzekerde zaken - Met de term verzekerde zaken in dit document wordt bedoeld de omschreven 
zonnestroominstallatie(s), inclusief de bij de installatie(s) behorende gebouwen, hekwerk en aan- en 
toebehoren, mits en voor zover opgenomen in de verzekerde waarde die zijn omschreven in het 
servicecontract waarop de garanties van toepassing zijn, en afgesloten met de eigenaar van de 
verzekerde zaken.  
4.12 Verzekerde - Met de term verzekerde in dit document wordt bedoeld diegene die het 
servicecontract heeft afgesloten en wiens belang is verzekerd.   
4.13 Nieuwwaarde - Het bedrag, zonder korting, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van 
gelijke kwaliteit en vergelijkbare technische specificaties, vermeerderd met de kosten van transport, 
(invoer)rechten en niet verrekenbare belastingen.   
4.14 Oorlog  
-  een gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de 
één de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden;   
-  het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale 
organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie of de West-Europese 
Unie;   
-  een burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde 
staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken;   
-  een opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar 
gezag;   
-  binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op 
verschillende plaatsen binnen een staat voordoen;   
-  een oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen 
het openbaar gezag.   
4.15 Opruimingskosten - De gemaakte kosten voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de 
verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet reeds in de normale schadeopstelling zijn opgenomen en 
het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte schade.  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4.16 Polis - Met de term polis of polisblad wordt in dit document het servicecontract bedoeld, de bladen 
van deze voorwaarden, de algemene voorwaarden en de van toepassing verklaarde clausules en 
bijzondere bepalingen.   
4.17 Premier Risque - Het in de polis genoemde bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal 
wordt vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaak.   
4.18 Productieverlies - Het verlies van inkomsten dat verzekerde lijdt ten gevolge van het niet 
functioneren van de verzekerde zaak.   
4.19 Terrorisme - Gewelddadige handelingen en/of gedragingen in de vorm van een aanslag of een 
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of 
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of materiële schade aan 
zaken ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat 
deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.   
4.20 Totaal verlies - De situatie waarin de herstelkosten de dagwaarde van de verzekerde zaak 
onmiddellijk voor de gebeurtenis te boven gaan.   
4.21 Uitkeringsperiode - De periode waarin het productieverlies wordt vergoed, ingaande na het aantal 
wachtdagen, zoals vermeld in de polis.   
4.22 Verlies - Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet 
te verwachten is of de feitelijke directe kosten van de herkrijging groter zijn dan de dagwaarde van de 
zaak.   
4.23 Verzekerd bedrag - De som van alle verzekerde waarden volgens opgave door verzekeringnemer.   
4.24 Verzekerd belang - Het belang van de verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde 
van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud daarvan.   
4.25 Verzekerde waarde - Per verzekerde zaak de nieuwwaarde.   
4.26 Verzekeraar - Met de term verzekeraar in dit document wordt bedoeld diegene die het 
servicecontract heeft afgesloten met de verzekerde.    
4.27 Wachtdagen - Het aantal dagen per gebeurtenis waarover geen productieverlies wordt vergoed, 
ingaande het moment waarop de schade is gemeld aan de makelaar.   
 
Artikel 5 Dekkingsomschrijving  
5.1 Primaire dekking - Deze verzekering verleent primaire dekking. In geval van een gedekte schade 
wordt deze vergoed, ongeacht of deze schade eveneens, geheel of gedeeltelijk, onder enige andere 
elders lopende verzekering van een van de verzekerden verhaalbaar is. Verzekeraars doen afstand van 
het recht van verhaal op een dergelijke elders lopende verzekering.   
5.2 Sectie I: Schade - Verzekerd is een plotselinge en onvoorziene beschadiging van de verzekerde zaak 
door een van buitenkomend onheil alsmede verlies van de verzekerde zaak als gevolg van diefstal, mits 
ontstaan in de verzekeringstermijn.   
5.3 Sectie II: Productieverlies - Verzekerd is het productieverlies als gevolg van een onder Sectie I 
gedekte schade, mits ontstaan in de verzekeringstermijn.   
5.4 Aanvullende dekkingen   
5.4.1 Uitbreidingen - Wijzigingen en/of uitbreidingen van bestaande of aanschaf van nieuwe soortgelijke 
zaken als op deze polis verzekerd, maar waarvan nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan, zijn 
gedurende de loop van het verzekeringsjaar meeverzekerd tot maximaal 20% boven het verzekerd 
bedrag.  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5.4.2 Reservedelen - Reservedelen voor de installatie, opgeslagen op het terrein waar de verzekerde 
installatie zich bevindt, zijn meeverzekerd tot maximaal EUR 25.000,00 per gebeurtenis, mits en voor 
zover deze delen zijn opgeslagen in een adequaat afgesloten stalen container of steen/hard pand.   
5.4.3 De- en hermontage - De kosten voor het de- en hermonteren van de zonnestroominstallatie, 
inclusief transport, opslag en productieverlies, wanneer de zonnestroominstallatie een reparatie van een 
beschadiging aan de opstal (mits ontstaan door een van buitenkomend onheil) in de weg staat, zijn 
meeverzekerd tot maximaal EUR 15.000,00 per gebeurtenis.   
5.4.4 Natuurrampen - Uitsluitend voor sectie I en binnen de landsgrenzen van Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland, is tevens verzekerd schade door natuurrampen. Het in artikel 6.2 gestelde is 
voor deze landen niet van toepassing.   
5.5 Aanvullende dekking bijzondere kosten en risico’s.  
Mits als gevolg van een onder sectie I gedekte schade, biedt onderhavige verzekering tevens dekking 
voor de volgende kosten en/of risico’s:  
5.5.1 Bereddingskosten - Deze kosten worden vergoed, zo nodig boven de verzekerde waarde van de 
desbetreffende verzekerde zaak, tot maximaal 50% daarvan.   
5.5.2 Opruimingskosten - Deze kosten worden vergoed, zo nodig boven de verzekerde waarde van de 
desbetreffende verzekerde zaak, tot maximaal 20% daarvan.   
5.5.3 Transport en verblijf in verband met reparatie  De risico’s van transport en/of verblijf, van 
onderdelen die in verband met een gedekte schade elders moeten worden gerepareerd, zijn 
meeverzekerd tot maximaal EUR 25.000,00 per gebeurtenis. Het bewerkingsrisico is uitgesloten van deze 
dekking.   
5.5.4 Kosten voor overwerk en express kosten - De extra kosten die voor overwerk en/of express 
zendingen worden gemaakt ter bespoediging van het herstel zijn meeverzekerd tot 10% van het 
schadebedrag, met een maximum van EUR 5.000,00 per gebeurtenis   
5.5.5 Aanleg tijdelijke wegen - De extra kosten voor de aanleg van (tijdelijke) wegen die noodzakelijk 
gemaakt moeten worden om de beschadigde zonnestroominstallatie te repareren zijn meeverzekerd tot 
10% van het schadebedrag, met een maximum van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.   
5.5.6 Schade aan opstal - In tegenstelling tot het gestelde in artikel 5.1 is schade aan de opstal waarop 
de zonnestroominstallatie is gemonteerd, tot maximaal EUR 25.000,00 per gebeurtenis, secundair 
meeverzekerd. In geval van een gedekte schade wordt deze alleen vergoed indien deze schade niet 
elders is verzekerd.   
5.5.7 Onverenigbaarheid - De extra kosten om een eventuele onverenigbaarheid als gevolg van een 
noodzakelijke technologische verandering tussen bestaande apparatuur en de vervangende apparatuur 
op te heffen, tot maximaal EUR 25.000,00 per gebeurtenis.   
5.5.8 Zoekkosten - De kosten voor het opsporen en lokaliseren van een beschadiging tot 10% van het 
schadebedrag met een maximum van EUR 10.000,00 per gebeurtenis, mits er daadwerkelijk een onder 
deze verzekering gedekte beschadiging wordt gevonden.   
5.5.9 Recycling kosten - De transportkosten om de beschadigde zonnepanelen naar het dichtstbijzijnde 
verzamelpunt van PV-Cycle of een gelijksoortige organisatie af te voeren, als onderdeel van de 
opruimingskosten.  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Artikel 6 Uitsluitingen  
Uitgesloten van dekking zijn:  
6.1 Atoomkernreacties - Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Verzekerd blijft evenwel schade veroorzaakt 
door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of 
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of 
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de door de bevoegde overheid afgegeven 
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen. Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor de schade 
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. Onder ‘’wet’’ wordt verstaan de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijk regeling van de aansprakelijkheid op 
het gebied van kernenergie. Onder ‘’kerninstallatie’’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de 
bedoelde wet.   
6.2 Natuurrampen - Met uitzondering voor de in artikel 5.4.4 genoemde landen is niet verzekerd de 
schade veroorzaakt door:  
-  aardbeving of vulkanische uitbarsting  Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij 
gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische 
uitbarstingen hebben geopenbaard, dient de verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan die 
verschijnselen is toe te schrijven;   
-  overstroming, ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere 
waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm;   
-  windstormen met snelheden boven de 119 km per uur, zoals orkaan, tyfoon en hurricane.   
6.3 Terrorisme en kwaadwillige besmetting - Niet verzekerd is schade of verlies veroorzaakt door, 
ontstaan uit of optredende bij:  
-  terrorisme en of sabotage met terroristisch oogmerk;   
-  kwaadwillige besmetting;   
-  van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het onmiddellijk 
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich 
heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.   
6.4 Oorlog - Schade veroorzaakt door of ontstaan uit oorlog.   
6.5 Opzet - De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd indien verzekerde de schade met opzet, al 
dan niet bewuste roekeloosheid of bewuste merkelijke schuld, heeft veroorzaakt.   
6.6 Experimenten en beproevingen - Schade die is veroorzaakt door experimenten, opzettelijke 
overbelasting of abnormale beproevingen.   
6.7 Esthetische gebreken - Schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen, 
deuken en dergelijke, voor zover hierdoor de goede werking niet nadelig wordt beïnvloed.   
6.8 Instorting of verzakking - Schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren 
en/of funderingsconstructies, behoudens:  
-  uit een draagkrachtberekening blijkt dat de constructie de te plaatsen zonnestroominstallatie (inclusief 
sneeuwbelasting) kan dragen;   
-  de zonnestroominstallatie een geïnstalleerd vermogen heeft van maximaal 25 kWp.   
6.9 Revisie, veranderingen en verbeteringen - Kosten voor revisie, veranderingen en verbeteringen.   
6.10 Slijtage, corrosie, oxidatie - Schade door slijtage, corrosie, oxidatie en elk ander geleidelijk bederf als 
een natuurlijk gevolg van de normale werking en het normale gebruik van de verzekerde zaak. Deze 
uitsluiting geldt voor dat onderdeel van de verzekerde zaak dat rechtstreeks door één van de hiervoor 
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genoemde invloeden is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het 
gevolg is.   
6.11 Degeneratie van zonnepanelen - De geleidelijke achteruitgang van de werking van zonnepanelen.  
 
 
Artikel 7 Schade  
7.1 Verplichtingen in geval van schade  
Zodra de verzekeringnemer op de hoogte is van een schade onder deze verzekering, dan wel van een 
gebeurtenis welke tot schadevergoeding onder deze verzekering zou kunnen leiden, is hij verplicht:  
7.1.1 De verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is hiervan kennis te geven onder opgave van 
polisgegevens, schadeadres, schadedatum, reparatiedatum, schadeoorzaak en schadebedrag (al dan niet 
geschat) en alle overige relevante informatie betreffende de gemelde schade.   
7.1.2 Maatregelen te treffen tot beperking van de schade, zowel materiële schade als het verlies van 
productie.   
7.1.3 De aanwijzingen die hem door of namens de verzekeraar worden gegeven op te volgen en 
reparatie of vervanging alleen na overleg met de makelaar dan wel de verzekeraar te laten uitvoeren.   
7.1.4 Aan de verzekeraar alle gewenste inlichtingen te verstrekken en zich te onthouden van alles wat de 
belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden.   
7.1.5 De verzekeraar inzage te verlenen in boeken en bescheiden aan de hand waarvan de schade en de 
omvang van de te verlenen vergoedingen(en) kan of kunnen worden vastgesteld.   
7.1.6 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aangifte te doen bij politie indien het vermoeden 
bestaat dat de schade verband houdt met een strafbaar feit.   
7.1.7 De vervangen onderdelen beschikbaar te houden voor inspectie.   
7.2 Schaderegeling  
7.2.1 De schade zal in onderling overleg of door een door de verzekeraar te benoemen expert worden 
vastgesteld.  
7.2.2 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor de verzekeraar geen verplichting tot 
schadevergoeding in.   
7.3 Schadevergoeding.  
De verzekeraar vergoedt een onder deze polis gedekte schade op de navolgende basis:  
7.3.1 Sectie I: Schade  
7.3.1.1 Gedeeltelijke schade  
Bij gedeeltelijke schade het bedrag van de normale herstelkosten, welke gemaakt moeten worden om de 
beschadigde zonnestroominstallatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfsvaardige 
toestand te brengen, met als maximum hetgeen in geval van een totaalverlies onder artikel 7.3.1.2 wordt 
vergoed.  
7.3.1.2 Totaal verlies - Bij totaal verlies de nieuwwaarde op het moment van de schade, met als 
maximum het verzekerde bedrag.   
7.3.1.3 Geen herstel of vervanging - Indien de verzekeringnemer niet tot herstel of vervanging overgaat, 
zal in afwijking van het gestelde in artikel 7.3.1.1 en artikel 7.3.1.2 de dagwaarde worden vergoed, of, 
indien dit minder is, de resterende financieringsschuld.   
7.3.1.4 Eigen risico - De schadevergoeding zoals vermeld in artikel 7.3.1.1, 7.3.1.2 en 7.3.1.3 wordt 
verminderd met het in de polis vermelde eigen risico en de eventuele waarde van de restanten.   
7.3.2 Sectie II: Productieverlies  
Indien de verzekeringnemer, ondanks de maatregelen om het productieverlies te voorkomen of te 
verminderen, er niet in slaagt de verzekerde zaak geheel of gedeeltelijk op gang te houden, zal het 
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productieverlies worden vergoed dat het gevolg is van de schade, na een wachttermijn van 7 
kalenderdagen vanaf het moment dat een gedekte schade wordt vaststelt door Solar Technique, voor 
een periode van maximaal 26 weken, een vergoeding voor de gemiste productie betalen. 
7.3.2.1 Berekening van productieverlies - Vergoed wordt het verschil tussen de normaal verwachte 
productie op basis van de maximale vergoeding per dag per Kilowattpiek geïnstalleerd vermogen, zoals 
vermeld in de polis, en de werkelijke productie in de periode dat het herstel van de schade heeft 
geduurd, of de periode waarin de schade hersteld had kunnen zijn.   
7.3.2.2 Wachtdagen - De schadevergoeding zoals berekend in artikel 7.3.2.1 zal met in achtneming van 
het bepaalde in artikel 7.3.3 aanvangen na het in de polis vermelde aantal wachtdagen.   
7.3.3 Beperking uitkeringsperiode  
7.3.3.1 Indien verzekerde na een gebeurtenis haar bedrijfsactiviteiten permanent staakt of liquideert, zal 
deze verzekering automatisch komen te vervallen op de datum waarop de activiteiten zijn gestaakt of 
geliquideerd. Eventuele aanspraken als gevolg van een gebeurtenis blijven volledig van kracht, met dien 
verstande dat de uitkeringstermijn zal worden beperkt tot tien opeenvolgende weken, of wanneer 
korter, de periode waarin de schade hersteld had kunnen zijn.   
7.3.3.2 Indien de verzekerde na optreden van een brandschade de getroffen bedrijfsactiviteiten niet kan 
voortzetten, omdat de eigenaar van de opstal niet tot herbouw overgaat, of de huurovereenkomst wordt 
beëindigd, of de vergunning wordt ingetrokken, of wanneer er niet binnen 10 weken na de gebeurtenis 
een aanvang is gemaakt met herstel om de getroffen bedrijfsactiviteiten te hervatten, zal de 
uitkeringsperiode worden beperkt tot 3 maanden.   
7.4 Verzekerd bedrag na schade  
7.4.1 Na een schade blijft het verzekerde bedrag onverminderd gehandhaafd. Over de uitgekeerde 
schadevergoeding is geen aanvullende premie verschuldigd.   
7.4.2 In geval van totaal verlies vervalt de polis zonder enige restitutie van premie.   
7.5 Verjaringstermijn  
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 3 
jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de 
openbaarheid daarvan bekend is geworden.  
 
Artikel 8 Premie  
8.1 Premiebetaling in het algemeen - De verzekeringnemer dient de premie inclusief kosten en de 
assurantiebelasting per jaar vooraf te betalen, doch uiterlijk op de 30ste dag nadat zij verschuldigd is.   
8.2 Niet (tijdige) betaling - Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt 
binnen de hierboven genoemde termijn van 30 dagen of weigert te betalen, biedt de verzekering vanaf 
de premievervaldag geen dekking meer. De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te 
betalen. De dekking begint weer, zodra het verschuldigde bedrag door de verzekeraar is ontvangen. 
Schade die na het weer van kracht worden van de dekking is ontstaan of ontdekt, maar in de niet 
verzekerde periode is veroorzaakt, is niet gedekt.   
8.3 Terugbetaling van premie - Behalve bij beëindiging van de verzekering wegens opzet verzekeraars te 
misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de resterende premie onder aftrek van kosten aan de 
verzekeringnemer terugbetaald.  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Artikel 9 Wijziging van risico  
Vindt in het bedrijf, aan de verzekerde zaken of anderszins, (waaronder eigendomsoverdracht van het 
bedrijf of delen daarvan) een verandering plaats die van invloed is of kan zijn op het risico, dan dient de 
verzekerde en/of verzekeringnemer dit onmiddellijk aan de verzekeraar te melden. Wordt dit nagelaten, 
dan vervalt het recht op schadevergoeding, tenzij de verzekerde en/of verzekeringnemer bewijst dat er 
geen verband is tussen de verandering en het ontstaan of vergroten van de schade. De verzekeraar heeft 
bij risicowijziging het recht premie en/of voorwaarden vanaf de wijzigingsdatum te herzien dan wel de 
verzekering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.  
 
Artikel 10 Begin, duur en einde van de verzekering  
10.1 Ingang van de dekking - De verzekering vangt aan op de op het polisblad vermelde ingangsdatum 
om 12:00 uur.   
10.2 Duur - De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde verzekeringstermijn en wordt, 
tenzij door de verzekeringnemer of de verzekeraar opgezegd, telkens voor gelijke termijn verlengd.   
10.3 Einde - De verzekering eindigt:   
10.3.1 Bij opzegging door de verzekeringnemer - Per contractvervaldatum mits de verzekering 
tenminste 2 maanden voor die datum schriftelijk aangetekend aan de verzekeraar is opgezegd. Per 
gelijke datum komt ook de dekking voor reeds ingegane en aangemelde servicecontracten te vervallen.   
10.3.2 Bij opzegging door de verzekeraar - Per contractvervaldatum mits de verzekering tenminste 2 
maanden voor die datum schriftelijk aan de verzekeringnemer is opgezegd. Per gelijke datum komt ook 
de dekking voor reeds ingegane en aangemelde servicecontracten te vervallen.   
10.3.3 Onjuiste voorstelling - Door schriftelijke opzegging door de verzekeraar indien de 
verzekeringnemer en/of de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven. Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht 
genomen.   
10.3.4 Wijziging van risico - Indien de verzekeringnemer een aanpassing van premie en/of voorwaarden 
als gevolg van een wijziging van risico overeenkomstig artikel 9 weigert.   
10.3.5 Geen premiebetaling - Op de dag van schriftelijke opzegging door de verzekeraar, indien de 
verzekeringnemer langer dan 60 dagen in gebreke is gebleven, volgens de artikelen 8.1 en 8.2, de 
premie, de kosten en de assurantiebelasting te voldoen.   
10.3.6 Mededelingsplicht - Door schriftelijke opzegging door de verzekeraar binnen 2 maanden na de 
ontdekking door de verzekeraar dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met de opzet de 
verzekeraar te misleiden dan wel de verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken 
niet zou hebben gesloten.  De verzekering eindigt op de door de verzekeraar genoemde datum of bij 
gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzegging.   
10.3.7 Maximale verzekeringsduur - De verzekering eindigt automatisch 25 jaar na 1ste ingebruikneming 
van de zonnestroominstallatie, zonder dat deze termijn op welke wijze dan ook kan worden verlengd. 
Vervanging of herstelling van de installatie of onderdelen daarvan doen geen nieuwe termijn ingaan.   
 
Artikel 11 Overige onderwerpen  
11.1 Verplichtingen - Naast de in de polis genoemde verplichtingen is verzekerde en verzekeringnemer 
tevens verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzekerde zaken in goede bedrijfsvaardige 
toestand te houden, schade te voorkomen en zorg te dragen dat de wettelijke bepalingen en de 
voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers betreffende het bezit en gebruik van deze 
zaken in acht worden genomen. De verzekeraar en haar vertegenwoordigers zijn gerechtigd de 
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verzekerde zaken te (laten) inspecteren. De verzekerde en verzekeringnemer zijn verplicht daarbij alle 
medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te verstrekken.   
11.2 Sanctie - Onverminderd het bepaalde in de elders in deze polis opgenomen specifieke bepalingen 
verliest de verzekeringnemer het recht op schadevergoeding, indien in geval van schade blijkt dat niet is 
voldaan aan de verplichtingen, zoals vermeld in deze polis en indien en voor zover door het niet 
nakomen van deze verplichtingen de belangen van de verzekeraar zijn geschaad.   
11.3 Geschillen - Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan Nederlands 
recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het land waar de verzekeringnemer is 
gevestigd.   
11.4 Mededelingen - Kennisgevingen door de verzekeraar worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied 
aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij de verzekeraar bekende adres of 
email adres. De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de 
hoogte te brengen van adreswijzigingen en email adreswijzigingen 
11.5 Privacybescherming - De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens en 
gegevens van rechtspersonen worden door verzekeraar geregistreerd en verwerkt. De verzekeraar 
gebruikt deze gegevens voor de acceptatie en de uitvoering van deze overeenkomst, voor het uitvoeren 
van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor 
statistische analyses en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is de 
gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. In deze gedragscode 
worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst 
van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Den Haag.    
11.6 Verzekerd bedrag 
Sectie I: Schade - Per zonnestroominstallatie een verzekerde waarde tot maximaal € 1.000.000,00, 
exclusief btw.  
Sectie II: Productieverlies Het actuele verlies per installatie.  
11.7 Productieverlies  
Vergoeding voor installaties kleiner dan 25 kWp Het productieverlies wordt vergoed gedurende 
maximaal de van toepassing zijnde uitkeringsperiode conform de volgende methodiek:  
 
-  1 april - 30 september: een dagvergoeding van € 2,50 per kWp geïnstalleerd vermogen.   
-  1 oktober - 31 maart: een dagvergoeding van € 1,50 per kWp geïnstalleerd vermogen. 
 
Vergoeding voor installaties groter dan 25 kWp Vergoed wordt het daadwerkelijke productieverlies 
gedurende maximaal de van toepassing zijnde uitkeringsperiode conform de volgende methodiek:  
 
Methode 1: Betaling van het daadwerkelijk verlies aan inkomsten op basis van de productieopbrengst 
gedurende dezelfde periode in het voorgaande jaar, aan te tonen door middel van een afschrift van de 
Energiemaatschappij waaraan de elektriciteit is afgegeven of door overlegging van registratiegegevens 
(bijvoorbeeld van een referentiecel).   
Methode 2: Als het daadwerkelijke productieverlies niet volgens methode 1 kan worden bepaald, dan 
zal het daadwerkelijke productieverlies worden bepaald aan de hand van de gemiddelde 
productieopbrengst van de 15 dagen direct voorafgaand aan de gedekte gebeurtenis en de eerste 15 
dagen direct nadat de installatie weer in gebruik is genomen.  
Het verlies aan inkomsten wordt berekend door de opbrengst in kWh te vermenigvuldigen met de prijs 
per kWh. De prijs betreft de totale opbrengst per kWh, inclusief subsidies, fiscale compensaties en 
andere tegemoetkomingen.  
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11.8 Uitkeringsperiode  
Sectie II: Productieverlies 
- Dakinstallaties: maximaal 26 opeenvolgende weken per gebeurtenis. 
- Grondinstallaties: maximaal 52 opeenvolgende weken per gebeurtenis.  
 
11.9 Eigen risico  
Sectie I: Schade (per gebeurtenis)  

 
 
Sectie II: Productieverlies 7 wachtdagen, ingaande vanaf het moment dat de schade aan verzekeraar is 
gemeld.  
 
11.10 Algemene eisen   
-  De zonnepanelen dienen te voldoen aan de IEC-normen 61215 en 61730;   
-  De zonnepanelen en omvormers dienen een productgarantie te hebben van tenminste 5 jaar;   
-  De plaatsing van de zonnestroominstallatie dient te gebeuren door een installateur conform goed 
vakmanschap.   
-  Een jaarlijks onderhoudscontract of actieve monitoring inclusief correctief onderhoud gedurende de 
volledige duur van de verzekering. Het onderhoud bevat tenminste de volgende punten: 
* Visuele en technische controle van de installatie; 
* Controle op de goede werking; 
* Vastgestelde gebreken worden binnen de kortst mogelijke tijd hersteld; 
* Indien tijdens de controlewerkzaamheden bovenmatige verontreiniging van de panelen en/of 
omvormers wordt geconstateerd is de verzekeringnemer verplicht om de noodzakelijk geachte reiniging 
uit te voeren; 
* Het onderhoud wordt gedocumenteerd en kan door de verzekeraar worden geraadpleegd. 
 
Specifieke eisen dakinstallaties Installaties tot € 250.000,00,00   
- Geen specifieke eisen t.a.v. beveiliging. 
Installaties groter dan € 250.000,00  
-  De installatie moet geplaatst zijn op een dak met een minimale hoogte van vier (4) meter;   
-  Het dak is niet vrij toegankelijk;   
-  De kabels dienen op een dusdanige wijze gemonteerd te zijn dat het onmogelijk is om ze in een enkele 
handeling in de totale lengte te verwijderen;  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-  De volledige installatie dient beschermd te zijn tegen overspanning en blikseminslag overeenkomstig 
de meest recente versie van IEC 62305, deel 1, 3 en 4 (deel 2 is niet van toepassing);   
-  Alle zonnepanelen dienen beveiligd te zijn middels antidiefstal montagemiddelen, zoals antidiefstal 
bouten of clips;   
-  De productie van de PV-installatie dient dagelijks te worden gemonitord en te worden geregistreerd. 
Deze registratie dient twaalf (12) maanden beschikbaar gehouden te worden voor de verzekeraar in 
geval van een claim;   
 
Specifieke eisen grondinstallaties  
Installaties tot € 250.000,00  
-  String-/hangende omvormers dienen minimaal 40 cm boven de grond te zijn gemonteerd; 
 -  Begroeiing onder en rondom de installatie dient kort gehouden te worden om verstoring van de 
installatie te voorkomen;   
-  De volledige installatie dient omheind te zijn met een metalen hek met een minimale hoogte van 
1,80m om ongeoorloofde toegang te voorkomen;   
-  Alle zonnepanelen dienen beveiligd te zijn middels antidiefstal montagemiddelen, zoals antidiefstal 
bouten of clips; Installaties van € 250.000,00 tot € 1.000.000,00   
-  String-/hangende omvormers dienen minimaal 40 cm boven de grond te zijn gemonteerd;  
-  Begroeiing onder en rondom de installatie dient kort gehouden te worden om verstoring van de 
installatie te voorkomen;   
-  De volledige installatie dient omheind te zijn met een metalen hek met een minimale hoogte van 
1,80m om ongeoorloofde toegang te voorkomen;   
-  Kabels dienen op een wijze gemonteerd te zijn dat het onmogelijk is ze met een enkele handeling in de 
totale lengte te verwijderen;   
-  De volledige installatie dient beschermd te zijn tegen overspanning en blikseminslag overeenkomstig 
de meest recente versie van IEC 62305, deel 1, 3 en 4 (deel 2 is niet van toepassing);   
-  Alle zonnepanelen dienen beveiligd te zijn middels antidiefstal montagemiddelen, zoals antidiefstal 
bouten of clips;   
-  De productie van de PV-installatie dient dagelijks te worden gemonitord en te worden geregistreerd. 
Deze registratie dient twaalf maanden beschikbaar gehouden te worden voor de verzekeraar in geval 
van een claim; 
 
Indien u niet kunt voldoen aan bovenstaande eisen, dan dient u ons daarover te informeren, zodat wij 
uw situatie individueel kunnen beoordelen.   
 
11.11 Bijzondere Bepalingen 
Hooi en/of stro, brandgevoelige activiteiten en -opslag - Zonnestroominstallaties op daken waaronder 
zich hooi en/of stro, brandgevoelige activiteiten of -opslag bevindt, zijn verzekerd tot een 
maximumbedrag van € 250.000,00.   
 
11.12 Prioriteitsbepaling 
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de van toepassing verklaarde polisvoorwaarden, clausules en 
bijzondere bepalingen, gelden de volgende voorrangsregels:  
-  clausules gaan voor op de algemene polisvoorwaarden;   
-  bijzondere bepalingen gaan voor op de clausules en de algemene polisvoorwaarden. 
Nietigheid 
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze voorwaarden en brengt op geen enkele 
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wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden noch van de 
overeenkomst tussen partijen in het gedrang. 
Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best 
overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.  
 
Artikel 12 Uitvoeringstermijn  
12.1 Termijn van inspectie en uitvoering reparatiewerkzaamheden 
Na constatering van een storing zal binnen 48 uur, weekends en feestdagen niet meegerekend, een 
monteur ter plaatse zijn ter inspectie van de installatie op gebreken. Indien mogelijk worden alsdan de 
nodige reparatiewerkzaamheden onmiddellijk uitgevoerd dan wel wordt al het mogelijke gedaan om een 
storing, ook als deze is geconstateerd door inspectie of monitoring, binnen 7 kalenderdagen na 
constatering en vaststelling te verhelpen. In geval van totaal reparatie wordt in samenspraak met de 
eigenaar het repareren of vervangen van de installatie ten spoedigste ingepland. In geval van verborgen 
gebreken aan de vervangen onderdelen begint geen nieuwe termijn te lopen.   
 
12.2 Overmacht 
In geval van overmacht worden de vermelde termijnen van 48 uur en 7 kalenderdagen onbeperkt 
verlengd, zonder dat enige vergoeding door verzekeraar aan de eigenaar verschuldigd kan zijn. 
Vergoeding voor verlies van productie van energie, art. 11.7, is uitdrukkelijk wel van toepassing indien 
verzekeraar door overmacht niet voldoet aan de uitvoeringstermijn. Onder overmacht kan onder meer 
worden verstaan, zonder limitatief te zijn: storm- of hagelschade waardoor er meerdere schades zijn en 
er hierdoor een verhoogd aantal meldingen zijn; beschikbaarheid van de te repareren of vervangen 
materialen op de vrije markt.  
12.3 Verhinderen van inspectie of reparatiewerkzaamheden  
Als de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de eigenaar of zijn aangestelde of door 
derden die in opdracht van de eigenaar werken, dan wel monitoring onmogelijk wordt gemaakt door de 
eigenaar, dan heeft de eigenaar geen recht op de in artikel 11.7 vermelde vergoeding, noch op enige 
andere vergoeding. Verzekeraar zal deze verhindering onmiddellijk schriftelijk aan de eigenaar 
bevestigen. Na dergelijke melding doorverzekeraar aan de eigenaar, beginnen de termijnen van inspectie 
en reparatie zoals vermeld in artikel 12.1. pas te lopen na de schriftelijke melding door de eigenaar dat 
deze kunnen aanvangen. Tevens is de eigenaar alsdan aan verzekeraar de terugbetaling verschuldigd van 
de door verzekeraar nutteloos gemaakte kosten van verplaatsing, loon of vergoedingen aan 
onderaannemers, winstderving, verplaatsing door verzekeraar of diens aangestelde (kosten, schade en 
winstderving).  
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
13.1 Verzekeraar is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de apparatuur ten gevolge van 
overmacht te wijten aan derden, bijvoorbeeld monitoring.   
13.2 Indien een melding of klacht over een mogelijke disfunctioneren of schade van de eigenaar 
onterecht blijkt, niet valt binnen deze overeenkomst, is de eigenaar een minimale forfaitaire vergoeding 
van €150,00 incl. btw, per verplaatsing door verzekeraar of diens aangestelde of hoger indien de 
werkelijke schade (loon-, reis- en materiaalkosten) groter is, verschuldigd aan verzekeraar ter vergoeding 
van het door verzekeraar ondergane nadeel (kosten, schade en winstderving).  
Dit is bijvoorbeeld onder meer het geval indien de eigenaar meent een te laag rendement te produceren 
in vergelijking met installaties van derden, zonder dat dit te wijten is aan een intern gebrek of schade aan 
de installatie doch eerder aan onder meer een andere oriëntatie, hellingsgraad, schaduw, vervuiling of 
andere omgevingselementen.  
 



Voorwaarden Zonnepanelen Servicecontract 4.1 
 

 Pagina 13 van 16 

  



Voorwaarden Zonnepanelen Servicecontract 4.1 
 

 Pagina 14 van 16 

Clausule Terrorismedekking  
Bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).  
1 Begripsomschrijvingen  
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan 
onder:  
1.1.  Terrorisme:  Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van 
de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm 
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg 
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of 
schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij 
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogkenmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken.   
1.2.  Kwaadwillige besmetting:  Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op 
het financieel toezicht genoemde vormen van Molest – (doen)verspreiden van ziektekiemen en/of 
stoffen die als gevold van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of 
dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins 
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)verspreiden – al dan niet 
in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogkenmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.   
1.3.  Preventieve maatregelen:  Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen 
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te 
wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.   
1.4.  Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):  Een door het 
Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit 
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of 
indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2, en 1.3 omschreven risico’s, 
in herverzekering kunnen worden ondergebracht.   
1.5.  Verzekeringsovereenkomsten:  
Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder 
“staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in het 
Nederland gelegen risico’s;   
Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft;   
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met 
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.  
1.6. In Nederland toegelaten verzekeraars:  
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht 
bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.  
 
2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico  
2.1.  Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en 
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een 
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:  
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-  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,   
-  handelingen of gedragingen te voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht 
van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of 
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak 
ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering 
met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering 
reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde 
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden 
premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.   
2.2.  De NHT beidt herverzekeringdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 
miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt 
voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling 
worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.   
2.3.  In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die 
betrekking hebben op:  
-  schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;   
-  gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer 
per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal 
afgegeven polissen.  Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle 
op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het 
risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval 
worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter 
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.   
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden 
in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen 
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.  
3 Uitkeringsprotocol NHT  
3.1.  Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling 
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de 
NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen 
tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen 
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. 
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd 
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.   
3.2.  De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, 
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, 
als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe 
strekkend en overeenkomstig voorgenoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens 
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.   
3.3.  Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van 
voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of 
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de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar 
aanspraak maken.   
3.4.  De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht 
voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de 
NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking 
van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.   
 
Clausule Eigen gebrek/ Garanties 
Dekking eigen gebrek is alleen van toepassing wanneer dit expliciet is genoemd in het servicecontract. Zo 
niet dan is alleen de garantie op van buitenkomen onheil van toepassing. 
 
Dekking eigen gebrek. Met uitsluiting van de schade die verhaalbaar is op enig afgegeven garantie van 
leverancier, fabrikant of andere partij, is in aanvulling op artikel 5.1 tevens verzekerd een plotselinge en 
onvoorziene beschadiging als gevolg van of ontstaan door de aard of een gebrek van uitsluitend de 
hieronder vermelde zaken: De zonnepanelen, tot maximaal 20 jaar vanaf 1ste ingebruikneming; De 
omvormers, tot maximaal 7,5 jaar vanaf 1ste ingebruikneming. Deze aanvullende dekking is gebaseerd op 
de aanwezigheid van een productgarantie van tenminste 5 jaar. Op grond hiervan is het verzekerde 
en/of verzekeringnemer, op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding, niet toegestaan om 
de productgarantie van leverancier, fabrikant of andere partij geheel of gedeeltelijk af te (laten) kopen.  
 
Garanties - In geval een garantieclaim door de leverancier, de fabrikant of andere partij middels een 
schriftelijke onderbouwing wordt afgewezen, of in het geval de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk 
wordt betwist, zal de verzekeraar de verzekerde en/of verzekeringnemer een renteloze lening 
verstrekken gelijk aan het schadebedrag dat ten laste van de verzekering zou zijn gebracht indien de 
uitsluiting van garantie niet van toepassing zou zijn geweest. Deze lening wordt toegekend onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud dat de verzekerde en/of verzekeringnemer zijn volledige medewerking 
verleent met betrekking tot de stappen die de verzekeraar nuttig en/of noodzakelijk acht om de schade 
te verhalen, inclusief het voeren van eventuele gerechtelijke procedures uit naam van de verzekerde, 
maar voor rekening van de verzekeraar. Terugbetaling van de renteloze lening dient alleen plaats te 
vinden, indien het regres geheel of ten dele slaagt. Indien de verzekerde en/of verzekeringnemer kan 
aantonen dat zij wegens faillissement van de leverancier, de fabrikant of andere partij geen beroep op 
de garantie kan doen, heeft zij recht op het schadebedrag dat ten laste van de verzekering zou zijn 
gebracht indien de uitsluiting van garantie niet van toepassing zou zijn geweest.  
 
Clausule Handels- en economische sancties 
1. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale 
regelgeving niet mag worden gehandeld. 
2. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere 
entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is 
toegestaan die belangen te verzekeren.  
 


