
 

Inleiding 

Door de vele schades en ongelukken in PV-installaties is de verzekeraar gedwongen 

bezig om dit te verminderen. Juist ook om het allemaal verzekerbaar te houden. Het 

moet immers allemaal wel een onzeker voorval blijven en de premies betaalbaar!  

Op dit moment wordt > 85% van alle pv-installaties die gekeurd worden niet goed 

gekeurd. De verzekeraar is op twee fronten bezig om de kwaliteit van de installaties 

te verbeteren. 

• De installatie zelf, gezien vanuit de kopende klant ( opstal verzekering) 
• Het bedrijf zelf die het installeert bij die klant ( bedrijfsaansprakelijkheid) 

Het gaat over twee verschillende onderwerpen en kan dus gaan om 2 verschillende 

verzekeraars 

De installatie zelf, gezien vanuit de kopende klant 

Hier ontstaat wel eens een misverstand. Wanneer een installatie scope 12 is gekeurd, 

denkt men/de installateur dat een InstallQ Erkenning niet nodig is. Dit is niet juist. 

De Scope 12 keuring is er alleen voor de opstalverzekeraar van de klant zelf. Dit is 

gericht op het verminderen van het risico dat er schade ontstaat door de opstal of 

aan de opstal door bijvoorbeeld brand. Als voorbeeld: het zonnepaneel dat van het 

dak waait of kortsluiting door foutieve installatie waardoor er brandschade ontstaat. 

Het bedrijf zelf die het installeert bij die klant 

Deze verzekering - aansprakelijkheid voor bedrijven- (AVB) is gericht op 

bescherming van het vermogen van het installatiebedrijf. 

Tijdens de installatie (maar ook ervoor of erna) kan er van alles gebeuren waar u als 

bedrijf aansprakelijk voor bent. Deze schade is doorgaans alleen gedekt als uw 

bedrijf een Erkend PV-installateur is en dat op de polis is aangetekend. 

Opzicht 

Onder opzichtschade wordt verstaan schade aan eigendommen van derden welke 

u in beheer, gebruik of bewerking heeft 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het dak waarop je de installatie bevestigd of de muur waarin je een gat 
boort 

• Herstelwerkzaamheden / onderhoud van een bestaande installatie 



 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven biedt alleen dekking wanneer je 

opzicht ook hebt meeverzekerd. Dit is een aparte clausule op de polis. 

ZZP’ers 

Schade toegebracht door ZZP’ers bij uw klanten biedt geen dekking op uw eigen 

AVB polis. Het gaat hier om de gezagsverhouding die er niet is als er een klus wordt 

overgedragen aan een ZZP’er. 

Aanwezigheids-eis 

Een nieuwe vereiste van de steeds meer verzekeraars is dat er fysieke aanwezigheid 

/ toezicht van de opdrachtgever ( installatiebureau die zzp’ers inhuurt) dient te zijn. 

Mocht dit niet het geval zijn dan biedt de AVB-polis van de opdrachtgever geen 

dekking. 

Eisen aan de ZZP’er 

Daarnaast eisen de verzekeraars steeds meer deskundigheid van de ZZP’er zelf. 

Deze komen tot uitdrukking in een erkenningsregeling van InstallQ. In het 

aanwijsdocument van InstallQ bedoelt voor medewerkers wordt de ZZP’er 

uitgesloten. Met andere woorden: de ZZP’er kan niet vallen onder de 

erkenningsregeling van de opdrachtgever. 

Aanbieding STN 

Voor alle ZZP’ers die werken voor een bij ons bekende opdrachtgever hebben we de 

volgende aanbieding en betalingsmogelijkheid. Bij afname van alle drie de 

cursussen voor de InstallQ erkenning kan er een betalingsregeling worden 

afgesproken van 250 euro per week 24 weken lang. Dit bedrag is incl. een kleine 

administratie vergoeding. Het betreft de volgende drie cursussen. 

• Montage op daken 
• Uitvoering zonnestroom incl. de meterkast 
• Ontwerp / deskundige zonnestroomsystemen 

Condities 

• Gratis 1x herexamen per profiel + gratis examen training 
• Uitgifte laatste certificaat bij 100% betaling 
• Garantstelling van opdrachtgever noodzakelijk 
• Altijd 100% van de totale cursuskosten verschuldigd 
• Referentie vereist 

 


