
SAAVERZEKERINGEN

Offerte

Adviseur SAA Eindhoven
eindhoven@saa.nl, 040-2660030

Verzekeringnemer Coöperatie Energie Samen U.A.
T.a.v. De heer S. Brandsma
Europalaan 40 GEBOUW B
3526 KS Utrecht

Datum 19 januari 2021
Behandeld door Dhr. M. Verschuur 088-5514124
E-mail mverschuur@saa.nl

Ingevolge uw verzoek doen wij u hierbij onze geheel vrijblijvende offerte inzake de navolgende verzekering toekomen t.w.:

Soort verzekering Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

Polisnummer ES/6006
Ingangsdatum 1 januari 2021
Wijzigingsdatum 1 januari 2021
Premietermijn 12 maand(en)
Contract-/(hoofd)vervaldatum 1 januari 2022
Reden afgifte Concept offerte (voorbeeld)

Verzekerd risico
Verzekerd bedrag ! 2.500.000 maximum per aanspraak

! 5.000.000 maximum per verzekeringsjaar

Verzekerde(n) <hier de namen van de coöperatie('s) invullen>

Hoedanigheid Coöperatie die zich bezighoudt met de exploitatie
van zonnepanelen, geïnstalleerd op daken of
andere bedrijfsruimte van derden.

Verzekerd gebied Wereld exclusief USA en Canada

Voorwaarden
Eigen risico ! 1.000 per aanspraak

Overige eigen risico's zie het clausuleblad.

Voorwaarden NBA 2014
Rubriek I, II en III

Clausules Zie volgblad

Dekking en premie
Premie ! per jaar, excl. kosten en ass.belasting

Zie volgblad
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Volgblad

ES/6006 / 1
19 januari 2021

voorschotpremie per jaar (minimum ! 250) met
naverrekening aan het einde van elk polisjaar over de
totale, schriftelijk door verzekerde op te geven,
capaciteit op basis van ! 2,50 per kWp capaciteit.
***
De premie is gebaseerd op kWp.

Prioriteitenbepaling Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de
tekst van de hierbij van toepassing verklaarde voorwaarden
gelden de volgende voorrangsregels:
- clausules gaan voor verzekeringsvoorwaarden
- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor
verzekeringsvoorwaarden en clausules

Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde
zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden
uitgelegd.

Deze offerte is gebaseerd op de aan ons verstrekte gegevens alsmede onder voorbehoud completering van
aandelen en heeft een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening van dit schrijven.

Met vriendelijke groet
SAA Verzekeringen B.V.
#Signature7#

Handtekening van de daartoe bevoegde functionaris(sen):

Voor akkoord offerte: Datum:

SAA Verzekeringen B.V. - Twentestraat 88 - 3083 BD Rotterdam - Postbus 9000 - 3007 AA Rotterdam
www.saa.nl - IBAN NL31 RABO 0123 5424 80 - AFM 12011217 - KvK 24117311 - VV
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