
Dé onafhankel�ke verzekeringsadviseur  
gespecialiseerd in de zonne-industrie



2.8 GW

SOLARIF IN HET KORT 

1500+ 
klanten

23+ 
landen capaciteit verzekerd

BE PART OF THE CHANGE YOU
WANT TO SEE IN THE WORLD



Wie w� z�n
En wat we tot nu toe hebben gedaan...

OPGERICHT IN 2009

Solarif Group is in 2009
opgericht in Arnhem door CEO
Harry Wolkenfelt.

KERN ACTIVITEITEN

Solarif Group bestaat Solarif
Insurance, Solarif Matchmaker 
en Solarif Risk Management.
Samen vormen z� Solarif Group

Met vestigingen in Nederland 
 Australië en de Filipp�nen,
kunnen w� u onafhankel�k
adviseren en internationale
assistentie bieden via het UNIBA-
netwerk.

32009 3 INTERNATIONALE
VESTIGINGEN



MISSIE&VISIE 
MISSIE

W� willen de wereldw�de groei van zonne-
energie ondersteunen. Daarom bieden w� onze
klanten een breed scala aan goed ontwikkelde,
functionele producten en diensten met een
ongekende toegevoegde waarde. Op deze
manier worden wereldw�d zoveel mogel�k PV-
installaties gerealiseerd.

VISIE

W� gaan voor onze klanten door het vuur. Met
passie, kennis en betrokkenheid helpen w� onze
klanten pro-actief hun doelen te bereiken.
W� werken met moderne en efficiënte software
en bieden uitdagend maar lonend werk voor
onze medewerkers. Door te focussen op groei
dragen w� b� aan de expansie van zonne-
energie. 



W� bieden een uitgebreid
dienstenpakket aan voor
kwaliteitsborging van zonne-
energie producten en -installaties.
Onze diensten bestr�ken het
gehele proces; ontwikkeling, bouw
en exploitatie. Wereldw�d hebben
w� al meer dan 250 batch- en
fabrieksinspecties uitgevoerd t.b.v.
ons Solarif Certified
kwaliteitskeurmerk.

Solarif Groep

B� ons kunt u uw
zonnestroominstallatie eenvoudig
verzekeren tegen schade. Heeft u
een groot project of meerdere
projecten waarvoor u dekking
zoekt, zowel t�dens de bouw als
t�dens de operationele fase? W�
bieden op maat gemaakte
oplossingen van
bedr�fsaansprakel�kheid tot
Bouw- en Montageverzekeringen
en Operationele Allrisk. Bent u op
zoek naar volledige zekerheid? W�
gaan graag met u in gesprek.

Door onze achtergrond en
ervaring als specialisten op het
gebied van zonne-energie
hebben w� sterke relaties
opgebouwd met investeerders,
EPC's en projectontwikkelaars.
U kunt hiervan profiteren door
uw project op de meest
efficiënte manier te kopen of te
verkopen. W� matchen uw
projectprofiel met de
investeringsprofielen van onze
potentiële investeerders en vice
versa. Lean en mean. 



Onze diensten

A ONE-STOP-SOLAR-SHOP.

Operationele Allrisk verzekering
(OAR)
Bouw- en montageverzekering
(CAR)
Transportverzekering
Bedr�fsaansprakel�kheid
Beroepsaansprakel�kheid
Bestuurdersaansprakel�kheid
Opbrengstverzekering
Surety Bonds

 

Verzekeringen Risk Management

Fabrieksinspectie
Technische opleverinspectie
Scope 12 inspectie
Thermografische en visuele
inspecties

Aircraft aerial inspecties
Drone inspecties

Pre- en post shipment inspectie
 

Matchmaker

PV projectontwikkelaars
PV investeerders

Matchmaking voor:

 



Onze partners



Proud partners of  

Een klantgericht wereldw�d netwerk van
verzekeringsmakelaars
Actief in meer dan 130 landen
Onafhankel�k en owner-led
Een leidende marktpositie met 4 miljard euro
premievolume
70+ wereldw�de partners, die allemaal werken
aan het beste serviceniveau 
5.500+ personeelsleden



ONE STOP SHOP

W� z�n er voor PV verzekeringen, risico
management en het matchen van de juiste
PV project investeerders en eigenaren.  

W� z�n een allround solar platform.

VERTROUWEN

Die ons al vele jaren vertrouwen. Waarom?
Omdat we doen wat we zeggen.

Meer dan 1500 vertrouwde klanten.

KENNIS

Deskundigheid is onze kracht.

DOWN TO EARTH

W� nemen solar erg serieus.

Zaken met ons doen

PERSOONL�K ADVIES

W� bl�ven persoonl�k.
W� z�n een groeiend team van 15 specialisten.
U spreekt alt�d met een echt persoon, en zal
ons nooit hoeven te missen. 

Zelfs als u het even niet meer weet. W� helpen u
met het verzekeren, beveiligen of vinden van uw
PV project.

W� weten uit jarenlange ervaring dat
zonnepanelen op uw bedr�fspand de
waarde kunnen verhogen en uw
elektriciteitsrekening kunnen verlagen.
Maar w� z�n ook open en eerl�k over de
risico's en denken graag met u mee. Wilt
u een verzekering op maat? Samen
bedenken w� een plan. Kom eens langs
voor een kop koffie en een gesprek!

PERSOONL�K.VERTROUWEN.KENNIS.

houdt in dat...



Heeft u nog (aan)vragen?

 Contact
Solarif Group - Hoofdkantoor
Meester B.M. Teldersstraat 11
6842 CT ARNHEM
Nederland

+31 26 711 5050
support@solarif.com

Zoek je iemand specifiek?
Klik op de foto hieronder en vind de persoon 
waar je naar op zoek bent. 

http://www.solarif.com/nl/contact

