
Verzekering fotovoltaïsche zonnepanelen

Alle risico’s electronica
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Wij zorgen dat uw investering in een beter milieu 
verzekerd is.

De zon is een belangrijke energieleverancier op 
aarde. Zonne-energie en de daarvan afgeleide 
energiebronnen zijn onuitputtelijk en de 
energiewinning hieruit veroorzaakt weinig of geen 
uitstoot van schadelijke stoffen. 

Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen zetten 
het opgevangen licht via zonnecellen rechtstreeks 
om in elektriciteit. De opgewekte stroom wordt 
opgeslagen of aan het elektriciteitsnet verkocht 
zodat de eindgebruiker de stroom kan gebruiken.

Kiezen voor deze vorm van duurzame energie vraagt, 
naast de investeringskosten, om een zorgvuldige 
afweging van verschillende aspecten:
→  de financiële opbrengsten door besparing op de 

aankoop van elektriciteit door eigen productie 
en door de verkoop van de geproduceerde 
elektriciteit;

→	  diverse steunmaatregelen vanwege de 
overheden (federaal, gewestelijk en lokaal);

→  een economische inschatting van de toege-
voegde waarde naar imago, budgetbeheersing 
en esthetiek toe.

De combinatie van steunmaatregelen en opbrengsten 
kan van een fotovoltaïsche installatie een rendabele 
investering maken op voorwaarde dat de geleverde 
inspanningen ook op termijn veiliggesteld worden.

Als verzekeraar willen we u graag wat extra veiligheid 
bieden om deze waardevolle investering in een 
groenere toekomst optimaal te beschermen. We 
hebben dan ook een aangepaste verzekering Alle 
Risico’s uitgewerkt.

Verzekering  
fotovoltaïsche zonnepanelen

U maakt als ondernemer een bewuste  
keuze voor duurzame energie.
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→	 Verzekering	van	uw	investering
 De verzekerde waarde is het totaal van het 

door u geïnvesteerde kapitaal op basis van uw 
aankoopfactuur in nieuwvervangingswaarde.

→	 Alle	risicodekking
 De installatie is gedekt tegen diefstal en tegen 

alle onvoorziene en plotse materiële schade. 

→	 Automatische	dekking
 Voor alle uitbreidingen aan de bestaande 

installatie in het lopende verzekeringsjaar 
voorzien wij een automatische dekking tot 
maximum 20% van het verzekerde kapitaal.

→	 Prijsstijgingen
 Prijsstijgingen tussen de dag waarop de schade 

ontstaat en de dag van de uitlevering van de 
wisselstukken zijn gedekt tot maximum 20% van 
de waarde van dit materieel op de dag van het 
schadegeval.

→	 Vergoeding	 van	 het	 verlies	 aan	 elektriciteit	
na schade

 Wij keren een forfaitaire vergoeding uit voor het 
productieverlies aan elektriciteit na een gedekt 
schadegeval.

→	 Vergoeding	 van	 het	 verlies	 aan	 groene
stroomcertificaten

 Indien u recht heeft op groenestroomcertificaten 
keren wij u een forfaitaire vergoeding uit op 
basis van de waarde van dit certificaat.

 Een duurzame energievoorziening komt vaak in 
aanmerking voor een subsidie. Meer informatie 
over de waaier van ondersteuningsmaatregelen 
vindt u op de site: www.energiesparen.be.

Hebt u interesse of wilt u graag meer informatie?
Aarzel niet om contact op te nemen met uw 
tussenpersoon of contactpersoon bij onze maat-
schappij.

 
Wat kan deze verzekering u bieden?

Wilt u graag vrijblijvend een offerte 
ontvangen? 

Dat kan op dit adres: 

Belfius Verzekeringen
Zaakschade Organisaties & Ondernemingen
Galileelaan 5, B-1210 BRUSSEL
e-mail : zaakschade@belfius-insurance.be
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