
Unieke verzekeringsdekking Onze partners voor uw bescherming

“3-in-1” verzekeringspakket
van WINAICO

Volledige dekking van alle materiële
schade, schade door bedrijfsonderbreking

en opbrengstderving

ERGO verzekeringsgroep 

Met  19  miljard  euro  aan  premie-inkomsten  is  de                  

ERGO  verzeke ringsgroep  een  van  de  grootste  Europese  

verzekeraars.  ERGO  is wereldwijd in meer dan 30 landen 

vertegenwoordigd en richt zich vooral op Europa en Azië. 

In Europa is ERGO de nummer 1 op het vlak van ziektekosten en 

rechtsbijstandverzekeringen.  Op  de  thuismarkt  in  Duitsland     

be hoort ERGO in alle verzekeringstakken tot de marktleiders. 

ERGO is onderdeel van de Munich Re groep, een van‘s werelds 

grootste herverzekeraars en risicodragers. 

Willis Group Holdings plc 

Willis  Group  Holdings  plc  is  een  toonaangevende  wereldwijde 

verzekeringsmakelaar,  onder  meer  op  het  gebied  van    

technischeverzekeringen,  herverzekeringen,  risicobeheer  en  

persoonsverze keringen voor de commerciële en publieke sector 

en institutione le klanten. Het bedrijf heeft meer dan 400 

kantoren in bijna 120 landen en beschikt over een internationaal 

team van circa 20.000 medewerkers die klanten van dienst zijn in 

vrijwel elk deel van de wereld. 

 WINAICO is een handelsmerk van Win Win Precision Technology Co., Ltd. 

WINAICO Deutschland GmbH  ·  Industriestraße 68  ·  97993 Creglingen (DUITSLAND)
 Tel. +49 (0) 7933 - 700 300  ·  Fax +49 (0) 7933 - 700 3010 
 www.winaico.com

Bij aankoop van WINAICO zonnepanelen ontvangt u meteen twee 

jaar  lang  gratis  een  allrisk  verzekering  voor  uw  complete   

zonnepanelen installatie. Hiermee bent u gedurende de eerste 

twee jaar gedekt tegen alle materiële schade, schade door 

bedrijfsonderbreking en mogelijke opbrengstderving. U kunt er 

ook voor kiezen de verzekering met acht jaar te verlengen, 

waarmee uw installatie in totaal tien jaar is verzekerd. 

 Uw voordelen in één oogopslag

Omvang van de 
dekking

3-in-1 verzekering

Bewijslast

Claimafhandeling

Overdracht

Reparatie/
wederopbouw

Opzegging

De verzekering dekt alle onderdelen van 
een vast opgestelde zonnepanelen 
installatie die geschikt is voor 
teruglevering aan het elektriciteitsnet. 

Allriskverzekering, verzekering tegen 
opbrengstderving, verzekering tegen 
bedrijfsonderbreking. 

Omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen 
dat de verzekeraar moet bewijzen dat 
de claim niet terecht is. 

Rechtstreekse afhandeling met de 
eindgebruiker en installateur en niet 
via de fabrikant. 

Het is mogelijk de verzekering over 
te dragen aan een investeerder of 
fi nancierder. 

Alle componenten inclusief eventuele 
montagekosten worden vergoed tot  
maximaal de herstelkosten. 

De verzekeraar kan niet opzeggen in 
geval van schade.



Omvang van de dekking

1. Allriskverzekering

De verzekering dekt alle onvoorziene schade of vernielingen 

aan het verzekerde goed.

In het bijzonder wordt schade vergoed voor:

 +   Brand, blikseminslag, ontploffi ng, schade door hitte als 

gevolg van smeulen, nagloeien, schroeien of gloeien, of 

implosie

 +   Natuurlijke gebeurtenissen zoals storm, bliksem, hagel, 

sneeuwbelasting, vorst

 +   Kortsluiting, overspanning, inductie

 +   Water, vocht, overstroming

 +   Beroving, diefstal, inbraak, sabotage, vandalisme

 +   Bedieningsfouten, onhandigheid, nalatigheid

 +   Materiaal-, constructie- en uitvoeringsfouten

 +   Overmacht

 +   Bijtschade door dieren (bijv. marters)

Het verzekerde object 

Zonnepanelen van WINAICO kenmerken zich door uitstekende 

kwaliteit, innovatief design, lange levensduur en veiligheid. Om uw 

installatie te beschermen tegen materiële schade, schade door 

bedrijfsonderbreking  en  mogelijke  opbrengstderving  bieden wij bij 

aankoop van WINAICO zonnepanelen meteen een uitgebreide 

verzekering voor uw complete zonnepanelen installatie. 

Wat kan verzekerd worden?

 +   Nieuwe zonnepanelen installaties uitgevoerd met 

 zonnepanelen van WINAICO met een waarde tot 

 maximaal 10 miljoen euro netto. 

De verzekering dekt alle onderdelen van een vast opgestelde 

zonnepanelen installatie die geschikt is voor teruglevering aan het 

elektriciteitsnet. 

Het betreft hier met name afzonderlijke componenten zoals       

terug lever- en verbruiksmeters, gelijk- en wisselstroomkabels, 

dragende constructie, zonnepanelen, omvormers en meet-, stuur- 

en regel- componenten. 

Raadpleeg de verzekeringspolissen voor meer details. 

Om de verzekering te activeren registreert u uw zonnepanelen ins- 

tallatie heel eenvoudig via het webportaal van Willis. 

Meer informatie hierover vindt u op www.winaico.com.

2. Verzekering tegen bedrijfsonderbreking 

Schadeloosstelling geldt ook voor de misgelopen terugleverver- 

goeding,  indien  de  technische  bruikbaarheid  van  de  zonnepa- 

nelen installatie wordt onderbroken of verstoord door schade of 

verlies. 

3. Verzekering tegen opbrengstderving 

Als  de  jaaropbrengst  van  de  verzekerde  zonnepanelen  installa- 

tie meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte jaaropbrengst 

(Vastgesteld  op  basis  van  een  opbrengstrapport),  vergoedt  de 

verzekeraar de gederfde opbrengsten. 

Redenen  voor  lagere  opbrengsten  bij  specifi eke  installaties  zijn 

onder meer:

 +   Globale instraling minder dan de 

 opbrengstprognose van het rapport 

 +   Defecten aan de installatie (materiaalfouten)

 +   Abnormale slijtage en vervuiling van de 

 installatie of onderdelen ervan 

 +   Energieverlies in panelen en elektrische 

 componenten (omvormers)

 +   Onderbreking van de AC voeding 


