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Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming DUPI Underwriting Agencies B.V.  

Vergunningnummer 12041357 

Product Zonne-energie Verzekering 

 

 

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat 

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De overige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt u 

in het downloadcentrum op onze website. https://assuradeuren.dupi.com/producten/downloadcentrum/  

 

Welk soort verzekering is dit? 

De Zonne-energie Verzekering dekt plotselinge en onvoorziene beschadiging van of verlies door een verzekerd 

object. U kiest zelf welke objecten u wilt verzekeren. 

 

Extra informatie  

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt 

over voorwaarden/premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet. 

 

 

      Wat is verzekerd?     Wat is niet verzekerd? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschadiging aan de verzekerde objecten door 

een van buiten komend onheil of door de aard of 

een gebrek van het object alsmede diefstal van 

de verzekerde objecten. 

 

Beredding- en Opruimingskosten 

Beredding- en opruimingskosten zijn tezamen 

verzekerd tot maximaal 50% van het verzekerde 

bedrag van de waarde van de verzekerde 

objecten. 

 

Schadevergoeding 

De verzekering dekt de reparatiekosten tot 

maximaal de dagwaarde van de verzekerde 

objecten. 

 

Extra Informatie 

Bij totale beschadiging of verlies vergoeden wij 

minimaal 20% van de nieuwwaarde van de 

machine of de vervangingswaarde als deze lager 

is. 

 

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder 

geven we daar enkele voorbeelden van. 

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig 

overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt 

u er niet uit? Neem dan contact op met uw 

verzekeringsadviseur. 

 

De verzekering keert niet uit bij een aardbeving, 

overstroming, molest of slijtage. Ook schade door 

opzet of illegale activiteiten is niet verzekerd. 

 

Behoud functionaliteit 

Schade die de werking van het object niet 

beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet 

verzekerd. 

https://assuradeuren.dupi.com/producten/downloadcentrum/
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Keuze: Opbrengstverlies 

Vergoeding van opbrengstverlies, dat u 

lijdt als gevolg van een verzekerde schade 

aan uw object. 

 

Tijdens de onderhoudstermijn geldt er een 

beperkte dekking. 

 

Eigen risico 

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen 

risico. 

 
 

    

Waar ben ik gedekt? 

De verzekering geldt voor objecten op het risicoadres genoemd in het polisblad.  

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk 
beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meldt schade 
zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. 
 
Wanneer en hoe betaal ik? 

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische 
incasso of via uw verzekeringsadviseur. 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd, 
dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet 
op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 
 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand 
later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.  
 

 

 

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
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