WIJ GARANDEREN DE KWALITEIT EN
PRESTATIES VAN ONZE SYSTEMEN
De uitgebreide productgarantie van SOLARWATT
Met de Volledige Dekking van
SOLARWATT is uw installatie optimaal
verzekerd tegen schade van buitenaf,
zoals weersinvloeden, diefstal of
bedieningsfouten. En omdat we

overtuigd zijn van de uitstekende
kwaliteit van onze producten,
verlengen we bovendien de productgarantie van uw SOLARWATT module *.
Voor maximale zekerheid.

Telefoon: +31 (0)344 767 002
E-mail:
info.benelux@solarwatt.net
Internet: www.solarwatt.nl

ERGO is een van de grootste verzekeringsgroepen in
Europa, met vestigingen in meer dan 30 landen over
de hele wereld en richt zich op de regio's Europa en
Azië. In thuisland Duitsland is ERGO een van de
marktleiders. ERGO biedt een uitgebreid aanbod van
verzekeringen, pensioenuitkeringen en verwante
diensten.
Op dit moment doen meer dan 40 miljoen klanten
een beroep op de deskundigheid en zekerheid die
ERGO te bieden heeft - in Duitsland alleen al telt
ERGO 20 miljoen klanten.
ERGO verzekeringsgroep
Victoriaplatz 1
40212 Düsseldorf
Duitsland

De lineaire vermogensgarantie van SOLARWATT
We garanderen ook dat onze systemen
een voortdurend hoog rendement
opleveren. Voor het eerste jaar
garanderen we dat dit tenminste 97% is
van de gemeten minimale opbrengst. In
de volgende 29 (24) jaar mag het
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Nederland

vermogen met niet meer dan 0,35%
(0,71%) per jaar afnemen. In het 30e
jaar (25e jaar) moet het vermogen
tenminste 87% (80%)* bedragen.
Indien dit niet het geval is, vergoeden
wij u de ontbrekende opbrengst.

AANZIENLIJK MEER GARANTIE OP SOLARWATT GLAS-GLAS MODULES

SOLARWATT VOLLEDIGE DEKKING

Gegarandeerde prestaties

DE UITGEBREIDE DEKKING VOOR
UW ZONNE-ENERGIE SYSTEEM
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* Volgens de Bijzondere Garantievoorwaarden van SOLARWATT.

30

Garantieperiode in jaren

GOED OM TE WETEN

SOLARWATT VOLLEDIGE DEKKING:
GEWOON DUBBEL ZO ZEKER.
Wie voor SOLARWATT kiest,
is dubbel beschermt: Uw
zonne-energie systeem is
een goede investering in de toekomst
en dankzij de unieke SOLARWATT
verzekeringen en productgaranties
kunt u zorgeloos slapen.

Het Volledige Dekking verzekeringspakket geldt voor SOLARWATT dakinstallaties tot 1000 kWp nominaal
vermogen, evenals voor alle
SOLARWATT CARPORT, VERANDA
en FAÇADE SYSTEMEN**.
Op www.solarwatt.nl vindt u ook een
lijst van alle verzekerde omvormers.

U bent ook verzekerd als uw systeem in
geval van schade geen productie kan
leveren of minder vermogen levert dan
verwacht.
En het beste: de SOLARWATT Volledige
Dekking geldt automatisch voor alle
Glas-Glas zonnepanelen.

SOLARWATT
GLASS-GLASS ZONNEPANELEN
Productieverlies verzekering

De SOLARWATT Volledige Dekking
dekt niet alleen diefstal en schade
door weersinvloeden.

Minder opbrengst verzekering
All-risk verzekering

ALL-RISK VERZEKERING: In het geval van schade zorgen
wij dat alles weer goed komt. Ja, alles!
In het geval van deelschade, dus als uw SOLARWATT zonne-energie en/of
opslagsysteem nog te repareren is, neemt de verzekering de noodzakelijke
reparatiekosten op zich. Bij een totaalschade betaalt de verzekering de prijs van
een nieuw systeem en vergoedt bovendien bijkomende kosten, zoals verpakkingsen montagekosten. Uitgezonderd van vergoeding zijn alleen ontwerpkosten en de
kosten voor gemeentelijke vergunningen.*

PRODUCTIEVERLIES VERZEKERING:
WIJ VERGOEDEN OOK
VERLOREN ZONNE-UREN.
Met de SOLARWATT Volledige Dekking
bent u verzekerd van een vergoeding
voor verloren gegane stroomopbrengsten indien uw zonneenergiesysteem als gevolg van schade niet goed
kan functioneren, bijv. door diefstal van

belangrijke onderdelen of beschadiging
van de installatie. De schadevergoeding is
gebaseerd op de aard van de storing en
wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van
uitval en voor maximaal een jaar.

De verzekering dekt schade die in het bijzonder ontstaan is door:
• Mechanische en elektrische oorzaken,

• Weer-gerelateerde oorzaken, zoals

zoals een te hoge stroomsterkte,
overspanning en kortsluiting
• Diefstal, inbraak, roof of plundering

• Falen van meetinstrumenten,

hagel of blikseminslag
besturingssystemen of
veiligheidsvoorzieningen

In het geval van schade zijn de volgende kosten tot €100,000 gedekt:
• Opruim-, ontsmettings- en
afvalverwijderingskosten
• Kosten voor overuren, evenals voor
arbeidsuren op zon- en feestdagen
of in de nacht

Bovendien zijn ook andere belangrijke
onderdelen van uw SOLARWATT systeem
verzekerd in de Volledige Dekking. De
tabel laat zien hoe de SOLARWATT
verzekerings- en garantiedekkingen
toenemen wanneer u de Volledige
Dekking aanschaft.

• Kosten voor grondwerk, bestrating,
metselwerk en breekwerkzaamheden,
en voor het installeren van steigers

Uitgebreide productgarantie

30 jaar

Uitgebreide vermogensgarantie

30-jaar lineair

Eigen risico wanneer u een SOLARWATT
System-omvormer gebruikt1)

75 euro

1) Geldt voor de eerste 3 jaar

De verzekeringsdekking begint op de
dag dat uw SOLARWATT professionele
installateur het zonne-energiesysteem
voor het eerst opstart. De bijdrage voor
de Uitgebreide Dekking is gedurende

de eerste vijf jaar voor rekening van
SOLARWATT. Daarna ontvangt u van de
verzekeraar een aantrekkelijk aanbod
voor verlenging van de polis.

*

MINDER OPBRENGST VERZEKERING:
SLECHT WEER? ONTVANG EEN
SCHADEVERGOEDING.
Indien 90% van de in de opbrengstprognose voorspelde jaarlijkse
energieopbrengst als gevolg van een
lagere blootstelling aan zonlicht onder
het verwachte niveau blijft, profiteert u
van de in de SOLARWATT Volledige

Dekking opgenomen Minder Opbrengst
verzekering. De verzekering dekt in dit
geval het verschil tussen de
gegarandeerde en de werkelijke
jaarproductie – dat is tot 50% van de
verwachte jaarlijkse energieopbrengst!*

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie. De enige informatie die bindend is, is de informatie die u samen met uw
uw verzekeringspolis heeft ontvangen over de dekking van de verzekering, klantinformatie en informatie over wat u moet doen in
geval van verlies of schade.
** Voor Italië gelden bijzondere voorwaarden: voor daksystemen tot 20 kWp nominaal vermogen, evenals voor alle SOLARWATT
CARPORT, VERANDA en FAÇADE SYSTEMEN.

ONLINE ACTIVERING
De Volledige Dekking gaat van kracht zodra u deze online activeert. Heeft u
hier hulp bij nodig, neem dan contact op met uw installateur! Hij kent alle
verzekerde onderdelen en zal u helpen met de online registratie op
solarwatt.nl. Vraag uw installateur ook naar een onderhoudscontract voor uw
zonne-energiesysteem, zodat alles op rolletjes loopt!

