Wilt u uw solarprojecten financierbaar maken en
profiteren van het enorme business potentieel?

Wie wij zijn
Solarif Group is opgericht in 2009 en heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan op het gebied van
pv-verzekeringen, financieringen, inspecties en projectbemiddeling. Solarif Insurance is een onderdeel
van Solarif Group, waarbij u snel en eenvoudig uw zonnepanelen kunt verzekeren tegen elke mogelijke
schade. Meer dan 1 miljard euro aan pv-installaties over de hele wereld zijn verzekerd door Solarif.
Verzekeren bij Solarif betekent deel uitmaken van een uitgebreid kwaliteitsprogramma. Wilt u weten
hoe u solarprojecten financierbaar kunt krijgen?

Wat wij doen
Solarif Insurance, opererend als onafhankelijk verzekeringsagent en gespecialiseerd in
pv-projecten, biedt verzekeringen aan vanuit een netwerk van hooggekwalificeerde
verzekeraars om uw werk, eigendommen en/of rendement te beschermen tijdens de
bouw en de operationele fase, op de best mogelijke wijze.
Als investeerder loopt u veel risico tijdens het bouwproject van een pv-installatie.
Daarom voorziet Solarif Insurance behalve in construction allrisk- en operational
allrisk dekking (voor schade aan eigendommen, mechanische en/of elektrische uitval
en productieverlies), ook in aansprakelijkheidsverzekeringen, transportverzekeringen
en verzekerde garantie (performance warranty).

Kies daarom voor extra zekerheid.
Extra zekerheid van uw kostbare solarinvestering verkrijgt u door onze
unieke operational allrisk verzekering. Deze kunt u uitbreiden met
aanvullende dekkingen. Deze beschermen uw pv-installatie als enige unieke
solarverzekering in Nederland tegen de gevolgen van natuurrampen (in het
buitenland), terrorisme, politiek geweld en/of eigen gebrek.

		

De eigen gebrek-dekking

Eigen gebrek kan ernstige schade veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn delaminatie (het loslaten van
de verschillende lagen), slechte soldeerverbindingen en kortsluiting.
Bij gebruik van Solarif-gecertificieerde panelen biedt Solarif een extra dekking als uitbreiding op de
operational allrisk verzekering, die schade aan panelen dekt ten gevolge van eigen gebrek. Deze dekking
vormt een optionele uitbreiding op de operational allrisk verzekering.

De eigen gebrek-dekking ondersteunt de fabrieksgarantie (panelen tot max. 20 jaar,
omvormers max. 7,5 jaar vanaf de eerste ingebruikname) en vergoedt eigen gebrekgevolgschade. Dit zijn bijvoorbeeld zaken zoals arbeidsloon, transportkosten en
productieverlies, voor zover niet vergoed door de fabrikant. Daarnaast vergoedt de
eigen gebrek-dekking defecte panelen of omvormers ten gevolge van eigen gebrek
in geval van faillissement van de fabrikant. Bovendien maakt u meteen gebruik van
de insolventiedekking, de eigen gebrek-dekking zal niet worden beëindigd in geval
van faillissement van de fabrikant.

''Luister, analyseer, adviseer, plaats en beheer.''

Solarif Insurance helpt u zowel uw investering als het rendement daarop veilig
te stellen door het analyseren, beheren en leveren van op maat gemaakte
verzekeringen voor al uw pv-projecten. Naast onze verzekeringen kunnen wij u
ook andere diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld onze opleverinspectie. Met
onze unieke en uitgebreide kennis van de markt geven wij u het best passende
advies.
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