
Zonnepanelen en  
verzekeren
Controleer je polis



Op steeds meer bedrijfsdaken in Nederland komen zonnepanelen te liggen. 
En dat is goed, want zon speelt een belangrijke rol in het halen van de 
klimaatdoelstellingen en bovendien rendeert zonne-energie steeds beter 
waardoor het een rendabele investering kan zijn voor ondernemers en 
maatschappelijke organisaties.   

Maar de aanleg van zonnepanelen brengt ook risico’s met zich mee en we 
merken dat verzekeraars aanvullende eisen stellen. Neem daarom vóór  
aanschaf van zonnepanelen contact op met je verzekeringsadviseur om na 
 te gaan wat de acceptatie-eisen van jouw verzekeringsmaatschappij zijn. 
Zodat je goed verzekerd bent en blijft. Een aantal belangrijke punten om 
rekening mee te houden vóór aanschaf van zonnepanelen, hebben wij hier 
voor je onder elkaar gezet. 
 
Dakconstructie
Is je dak wel geschikt voor zonnepanelen? Laat een constructieberekening maken om aan te 

tonen dat het dak sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen. Bij schade moet je deze 

constructieberekening kunnen overleggen. Houd er ook rekening mee dat brandbare isolatie of 

asbest op het dak mogelijk eerst verwijderd moet worden. Ga hiervoor met je verzekerings-

adviseur in gesprek. Zorg daarnaast dat het dak in goede staat is voordat je de panelen laat 

plaatsen, met zonnepanelen op het dak is het uitvoeren van onderhoud namelijk vaak lastiger.  



Installatienormen
De installatie en montage van zonnepanelen moet voldoen aan een bepaalde kwaliteitseis:  

de zogenaamde NEN-normering. Deze normering is afhankelijk van verschillende factoren.  

Als je met brand te maken krijgt en er is niet voldaan aan deze normen, dan kan dit betekenen 

dat de schade niet wordt vergoed. Ga daarom alleen in zee met een deskundig installateur die 

de regels kent en laat een opleveringsbewijs van de zonnepanelen opmaken. Daarnaast is het 

belangrijk om periodiek onderhoud uit te laten voeren. Verzekeraars kunnen een onderhouds-

contract als verplichting opnemen in de polisvoorwaarden. Ook kunnen verzekeraars 

aanvullende eisen stellen, zoals het aansluiten van de zonnepanelen op een aparte groep.

Omvormers moeten in verband met de brandbaarheid altijd in een goed geventileerde en 

brandwerende locatie geplaatst worden. Omvormers die niet goed worden geïnstalleerd of 

slecht zijn onderhouden kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.  

Dakverhuur

Er zijn ook nog andere manieren om te profiteren van zonne-energie, zoals verhuur van je dak 

aan een bedrijf om er zonnepanelen op te leggen. Vaak blijven zij dan eigenaar van de zonne-

panelen. Belangrijk is om goede afspraken te maken: wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk 

voor een eventuele schade? En wie draait op voor de kosten als het systeem niet werkt? 

 

Verzekeringsoplossingen
Naast het verzekeren van de zonnepanelen zelf zijn er meerdere risico’s waar je rekening  

mee dient te houden. Bijvoorbeeld opbrengstverlies van de stroom na een calamiteit  

of je aansprakelijkheid als eigenaar van zonnepanelen. Onze risicospecialisten staan klaar  

om je te adviseren.

Neem contact met ons op!

www.rabobank.nl/samenzeker

Neem altijd vooraf contact op  
met je verzekeringsadviseur.

http://www.rabobank.nl/samenzeker
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