
 

 
 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand 

wel en niet is verzekerd. 

 

 

 Wat is verzekerd? 
De op het polisblad vermelde zonnepanelen, frames, elektrische installaties, bekabelingen, trafo’s en alle overige 

opties die tot het verzekerde object behoren zover op de polis vermeld en in de verzekerde waarde opgenomen.  

 
 

Wie zijn verzekerd? 

De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan.  

 
 

Omvang van de verzekering 

Verzekerd is elke plotseling en onvoorzien ontstane materiële beschadiging veroorzaakt door een van buiten komend 

onheil. 

 
 

Aanvullende dekkingen: 

Tenzij op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn geweest als deze polis niet zou 
hebben bestaan, biedt deze verzekering mede dekking voor o.a. onderstaande dekking: 

 
 

Extra kosten voor vervoer en opslag: 

tot maximaal EUR 10.000,00 per gebeurtenis voor de extra kosten voor vervoer en/of opslag van de verzekerde zaak, 

welke als direct gevolg van een gedekte schade aan de verzekerde zaak dienen te worden gemaakt. 

 
 

Bouwkundige voorzieningen.  
tot maximaal EUR 25.000,00 per gebeurtenis de kosten voor bouwkundige voorzieningen, welke als direct gevolg van 

een gedekte schade aan de verzekerde zaak gemaakt dienen te worden, teneinde de verzekerde zaak toegankelijk te 

maken en de herstelling te kunnen uitvoeren. 

 
 

Bestaande eigendommen van verzekerde. 
tot maximaal EUR 5.000,00 per gebeurtenis voor schade aan bestaande eigendommen van verzekerde, 

met uitzondering van schade aan motorvoertuigen, welke een direct gevolg is van een gedekte schade aan de 

verzekerde zaak. 

 

 

 

Zonne Plus Polis Casco (ZPPC)  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 

 

Onderneming:  PMP Duurzaamverzekeren, vergunning:12006614 (NL) Zonne Plus Polis Casco 2018 

Product:  Zonne Plus Polis cascoverzekering voor bedrijven (ZPPC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is niet verzekerd? 
 

schade die op grond van de garantievoorwaarden, het onderhoudscontract of anderszins verhaalbaar is op 

de fabrikant, leverancier, installateur of onderhoudsbedrijf. 

 
 

schade waarvan verzekeringsnemer niet kan aantonen dat deze is veroorzaakt door een van buiten komend onheil 

waartegen verzekerd is. 

 
 

corrosie, erosie, slijtage en elk ander geleidelijk bederf op getreden als natuurlijk gevolg van de normale werking en 
het normale gebruik van de verzekerde zaak. Deze uitsluiting geldt uitsluitend voor dat deel van de verzekerde zaak 
dat rechtstreeks door een van de hiervoor genoemde invloeden is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de 
beschadiging die daarvan het gevolg is.  

 
 

Opzet: 
schade opzettelijk door of met goedvinden van verzekerde veroorzaakt, evenals schade ten gevolge van voortdurend 
overbelasten van en/of experimenteren met de verzekerde zaak.  

 
 

a. alle soorten gereedschappen;  
b. smeltzekeringen, breekpennen, breekassen en andersoortige (opofferings)beveiligingen;  
c. vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s alsmede koelmedia.  

 
 

schade veroorzaakt door of verbandhoudend met gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij (door enige gewapende macht).  

 

 
 

schade door overstroming, grondverzakking, aardverschuiving, aardbeving, vulkanische uitbarstingen en andere 
natuurrampen. 

 
 

esthetische beschadigingen, zoals krassen, schrammen, deuken, vlekken, graffiti e.d., voor zover de Technische 
werking van de verzekerde zaak niet nadelig wordt beïnvloed. 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
U bent alleen verzekerd voor de activiteiten die u verricht in de polis omschreven hoedanigheid. 

 

Eigen risico 

Voor deze verzekering is een eigen risico per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. De hoogte 

van het bedrag vind je op het polisblad. 

 

 



 

 

 Waar ben ik gedekt? 
De verzekering geldt voor schade van de verzekerde installaties die op het terrein van verzekerde staan, of zoals 

anders vermeld op het polisblad. 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
alle voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzekerde zaak in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, erop 
toe te zien dat zij niet opzettelijk of uit gewoonte wordt overbelast en er zorg voor te dragen dat de wettelijke 
bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten betreffende de beveiliging en behandeling van 
deze zaak in acht worden genomen. 

 

onmiddellijk melding te doen aan de verzekeraar van enige verandering aan: de verzekerde zaak, het gebruik ervan; de 

directe omgeving, die van invloed is op het risico. Indien de verzekeraar met een dergelijke verandering niet akkoord kan 

gaan, zijn zij gerechtigd om de verzekering te beëindigen, op te schorten, of tegen gewijzigde condities voort te zetten, een 

en ander met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

 

de verzekeraar faciliteiten te verlenen om de verzekerde zaak op enig moment, waarop zulks redelijkerwijs kan 
worden verlangd, te doen inspecteren, te doen onderzoeken en desgevraagd de verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

 

onmiddellijk nadat een schade heeft plaatsgevonden, dan wel te zijner kennis is gekomen, daarvan melding te doen aan de 
verzekeraar, met opgave van vermoedelijke oorzaak en alle overige van belang zijnde gegevens. Indien het vermoeden 
bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd, dient verzekerde daarvan aangifte te doen bij de politie.  
 

Goed huisvader zijn, de schade zoveel mogelijk te beperken en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou 

kunnen schaden.  

 

 

 Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie kan per kwartaal, per half jaar of per jaar betaald worden. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via 

een automatische incasso of u betaalt via uw bemiddelaar. 

 

 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het 

betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige 

situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden. 

 

Extra informatie  

De verzekering eindigt ook bij opheffing van het bedrijf of beëindiging van het beroep.  

 

 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 
 

U kunt uw verzekering tot twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard 

product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om 

dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

 


