ONDERNEMEN MET CUMELA - RISICO’S DUURZAME ENERGIE

Betrek verzekeraar
bij voortraject
RISICOANALYSE
DUURZAME ENERGIE

Neem bij het investeren in duurzame energie de tijd om met je verzekeraar of
tussenpersoon in gesprek te gaan over de risico’s. Nog te vaak zien we dat dit in de
praktijk niet gebeurt, terwijl die verzekeraar graag met je het gesprek aangaat om
risico’s inzichtelijk te maken. Juist door dit gesprek wordt het mogelijk om een
passend advies te geven.
Bijna dagelijks vinden er gesprekken plaats over
het opwekken van duurzame energie. Daarmee
is het iets geworden waar je niet meer omheen
kunt. De ontwikkelingen en uitbreidingen volgen
zich in razend tempo op en steeds meer cumelabedrijven houden zich er op één of andere manier mee bezig. Bij uitstek zonnepanelen vormen
een belangrijke bron van duurzame energie. Heb
je ze nog niet, dan ben je wellicht aan het kijken
of het wat voor je kan zijn, maar sta je dan ook

PREVENTIETIPS TER VOORKOMING
EN BEPERKING VAN SCHADE
• Scope 12 (oplevering) en periodieke keuring.
• Omvormer en bedieningskast plaatsen in een brandvrije ruimte
en voorzien van rookmelders.
• Geen brandbare opslag bij omvormers, bedieningskasten
en laadpalen.
• Inductie- en overspanningsbeveiliging plaatsen.
• Locatie opladen elektrische voertuigen en werktuigen (buiten
of rondom uitgang).
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stil bij de risico’s? Zonnepanelen vormen vaak
een forse investering en daar horen behoorlijke
risico’s bij. Het begint meteen al bij de aanschaf
en plaatsing.
Vaak gaat een investering gepaard met gesprekken met een aantal partijen. Veel tijd zit in het
opstellen van een investeringsplan met de nodige contractuele oplossingen. In dit voortraject
worden vanzelfsprekend de essentiële zaken
meegenomen, zoals een sterkteberekening, vergunningen en een deskundige aanleg. Een opleveringskeuring is zelfs niet meer weg te denken.
Een partij die echter vaak niet meepraat, is de
verzekeraar of tussenpersoon. Wil je verrassingen achteraf voorkomen, zorg dan dat die ook in
dit proces wordt betrokken. Bij Cumela Verzekeringen hebben we al veel ervaring kunnen opdoen rondom zonnepanelen en daardoor weten
we waarover we praten. Die kennis zetten we
graag in om jou te helpen de risico’s inzichtelijk
te maken. Denk hierbij aan de bedrijfsgebouwen
waarop de panelen komen te liggen en de panelen zelf, maar ook aan minder voor de hand liggende zaken. We noemen er hier enkele.
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BEDRIJFSGEBOUWEN
Bij bedrijfsgebouwen zijn de brandveiligheid en
de bouwaard van belang. Het plaatsen van
zonnepanelen is vaak een verzwaring van het
risico. Hierbij kun je denken aan de combinatie
van het soort isolatie dat in gebruik is of zal
worden gebruikt bij de dakbedekking. Voor een
verzekeraar is het noodzakelijk om te weten of er
verzwaring van het risico is. Daarnaast denkt een
verzekeraar of tussenpersoon graag mee over de
brandveiligheid om schade te voorkomen en
hiermee uiteindelijk de continuïteit van je bedrijf
te waarborgen.

HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN IS VAAK
EEN VERZWARING VAN HET RISICO

ZONNEPANELEN
Vaak is het de wens van de ondernemer dat de
zonnepanelen worden verzekerd. Hierbij zijn er
soms eisen vanuit een investeerder. Het is dan de
wens deze op een uitgebreide zonnepanelenverzekering te verzekeren met een extra dekking
voor inkomstenderving na een calamiteit. Hiermee zijn veel risico’s verzekerd, zoals schade
door eigen gebrek en van buiten komende onheilen. Wanneer de behoefte er is om alleen de risico’s van brand en storm en eventueel hagel te
verzekeren, is het mogelijk om deze mee te verzekeren bij de gebouwenverzekeraar als onderdeel van het gebouw.

GEVOLGSCHADE
Wil je alle risico’s wegnemen, dan moet je meer
doen dan alleen het informeren van de gebouwenverzekeraar en het verzekeren van zonnepanelen. Op dit punt is het belangrijk om in gesprek

BESPREEKBAAR MAKEN
Neem de tijd om de risico’s bespreekbaar te
maken, want deze zijn niet zomaar verzekerd. De mensen van Cumela Verzekeringen nemen daar graag de tijd voor. Die kun
je bereiken via (033) 247 49 60 of door te
e-mailen naar verzekeringen@cumela.nl.

CHECKLIJST ONDERHOUD
• Bewaar contracten over gemaakte afspraken.
• Maak melding bij je verzekeraar of adviseur.
• Controleer de aanwezigheid van polissen als aansprakelijkheid
en milieuschade.
• Bekijk regelmatig je installatie op schade of breuken.
• Nodig je veiligheidsregio (hulpdiensten) uit voor oefeningen op
je bedrijf en aanvullende tips.

te gaan met je verzekeraar of tussenpersoon. Een
vraag die dan moet worden gesteld is: welke contractuele afspraken zijn er gemaakt? Hierbij moet
je stilstaan bij de vraag wie er eigenaar van de
zonnepanelen is? Is het een eigen gebouw of is er
sprake van huur? Heb je een dak verhuurd aan
een investeerder in energie? Ben je verplicht energie te leveren na een calamiteit of verantwoordelijk voor de derving van geleverde inkomsten? De
antwoorden bepalen de risico’s die je loopt.

ZONNEPANELEN VORMEN VAAK EEN FORSE INVESTERING
EN DAAR HOREN BEHOORLIJKE RISICO’S BIJ

Misschien nog belangrijker is echter de vraag:
wie draagt er zorg voor de kosten van opruiming
of schade aan het milieu na een calamiteit? Dat
kan zijn brand of storm, waarna de panelen
versplinterd op eigen percelen of die van derden
terechtkomen. Dit kan grote financiële gevolgen
hebben als bijvoorbeeld schades worden veroorzaakt aan gewassen, grasland voor vee of oppervlaktewater. Zelfs wanneer je geen eigenaar
bent, maar de schade wel op jouw grond ontstaat, is het verstandig een milieuschadeverzekering te hebben. Je weet tenslotte nooit of deze
schade verhaalbaar is op een andere partij.

Tekst: Manfred Huizinga,
verzekeringsadviseur
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