ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEPANELENVERZEKERING BENELUX
Model ZPV GS2017
Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover schade waarop aanspraak tot vergoeding wordt
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker
was dat die zou plaatsvinden en dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan.
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In het kader van deze verzekeringsovereenkomst wordt verstaan onder:
1.1

De polis
Het polisblad en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, clausules en eventuele polisaanhangsels.

1.2

De verzekeraar
Het Lloyd’s Syndicaat 4444, in Nederland vertegenwoordigd door Sompo Japan Canopius B.V. te Amsterdam
(AFM vergunningsnummer 12014002).

1.3

De Makelaar
Hieronder wordt verstaan Gebr. Sluyter B.V., Makelaars in Assurantiën

1.4

De intermediair
De (rechts)persoon of (rechts)personen door bemiddeling waarvan de verzekeringsovereen-komst tot stand is
gekomen.

1.5

Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen. Een gebeurtenis wordt gekenmerkt door
hetzelfde schadebeeld en dezelfde oorzaak, plaats en tijd.

1.6

Beschadiging
Objectief vast te stellen, blijvende, aantasting van de stoffelijke structuur van een zaak die naar
verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van die zaak kenmerkt; schade aan of verlies van data of
programmatuur worden niet als beschadiging of verlies beschouwd.

1.7

Verlies
Fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de
kosten van herkrijging groter zijn dan de waarde van de zaak.

1.8

Verzekerd belang
Het belang van de verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak zoals nader is om-schreven in artikel 3
van deze algemene voorwaarden.

1.9

Productieverlies
Directe op geld waardeerbare schade als gevolg van verlies van geproduceerde energie door het niet
functioneren van de installatie door beschadiging of verlies opgetreden gedurende de verzekeringstermijn.

1.10

Bereddingskosten
Kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege de
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddel-lijk dreigend gevaar van schade
af te wenden waarvoor, indien de schade zich voordoet, de verzekering dekking biedt, of om zulke schade te
beperken. Onder kosten van maatregelen worden in dit verband mede verstaan schade aan of verlies van
zaken, die bij het nemen van bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.11

Opruimingskosten
De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren van het (de) verzekerde object(en), die niet reeds in de
normale herstelkosten zijn begrepen en die het noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte schade.

1.12

Eigen risico
Het in de polis genoemde deel van de schade per sectie dat bij elke gebeurtenis niet voor vergoeding in
aanmerking komt. Indien door één gebeurtenis op hetzelfde adres meerdere separaat opererende installaties
beschadigd worden zullen de eigen risico’s per installatie in mindering worden gebracht.

1.13

Nieuwwaarde
Het bedrag, zonder korting, benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van
gelijke kwaliteit en met dezelfde of gelijkwaardige technische specificaties inclusief transport- en
montagekosten.
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ARTIKEL 2 VERZEKERDEN
2.1

Verzekerde is de verzekeringnemer in zijn in de polis omschreven hoedanigheid. Eventueel kan als
verzekerde de eigenaar / rechthebbende van een installatie gelden die geen eigenaar is van de opstal of de
grond waarop deze zich bevindt, een en ander op het polisblad te omschrijven.
De verzekering wordt beschouwd als een verzekering aangegaan in het kader van beroep of bedrijf en wordt
derhalve niet als consumentenverzekering gezien.

ARTIKEL 3 TE VERZEKEREN INSTALLATIES EN COMPONENTEN
3.1

Zonnepanelen, omvormers en toebehoren, welke zijn geplaatst door professionele installa-teurs, getest zijn
en bedrijfsklaar zijn opgeleverd. De zonnepanelen dienen te voldoen aan de IEC normen
(61215/61846/61730).
De volgende componenten zijn verzekerd:

de aansluit- en verdeelkasten

de anti-diefstalbeveiliging

de bekabeling met connectoren

de frames/dragers/beugels

de kWh- en kW-meters

de omvormer(s)

de overspanningsbeveiliging

de zonnecellen/-panelen.
Verzekerd kunnen worden: installaties tot 1 jaar na oplevering met een maximale nieuwwaarde van
EUR 500.000,00 per installatie die zijn opgesteld op schuine of platte daken, alsmede installaties met
grondplaatsing mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

een minstens 2 meter hoog hekwerk om de installatie, diefstalbeveiliging of bevestiging van de panelen
door middel van antidiefstalbouten en -moeren of verlijming op de frames met een daartoe geëigend
hechtmiddel;

de omvormer(s) bevinden zich in een afgesloten gebouw of in een omkasting die in de grond verankerd
is;

begroeiing onder en rondom de installatie wordt regelmatig gemaaid (maximaal 25 centimeter hoogte).
Installaties van een oudere opleverdatum of met een hogere nieuwwaarde dan hierboven vermeld, kunnen
eventueel voor acceptatie in aanmerking komen na overleg met de makelaar én na opgave van de
schadehistorie.

ARTIKEL 4 DEKKINGSOMSCHRIJVING
4.1

Sectie 1: Materiële schade
Dekking voor de zonnepanelen met toebehoren (niet zijnde omvormers):
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden, een plotselinge en onvoorziene
materiële beschadiging aan, dan wel verlies van de verzekerde objecten als gevolg van buiten komend onheil
of als gevolg van een eigen gebrek dat zich openbaart gedurende de verzekeringstermijn. Na schade worden
de reparatie- dan wel
vervangingskosten vergoed.
Dekking voor de omvormers:
Materiële beschadiging aan, dan wel verlies van, de omvormers als gevolg van een van
buiten komend onheil ontstaan gedurende de verzekeringstermijn.
Eigen gebrek van de omvormers is tot maximaal 5 jaar vanaf het moment van nieuwlevering gedekt.

4.2

Sectie 2: Productieverlies (optioneel)
Dekking voor de gehele installatie indien Sectie II op het polisblad is opgenomen:
Directe financiële gevolgschade zijnde verlies van baten door het niet functioneren van de in-stallatie als
gevolg van een in art 4.1 omschreven materiële beschadiging of verlies ontstaan gedurende de
verzekeringstermijn.
Schadeloosstelling wordt verleend totdat de installatie wederom getest en bedrijfsklaar is opgeleverd,
maximaal gedurende de op het polisblad genoemde termijn met inachtneming van de wachtdagen.
Het te vergoeden bedrag is afhankelijk het seizoen waarin de schade zich voordoet. In de Benelux landen
bedraagt de vergoeding EUR 2,00 per kilowattpiek verloren gegaan vermogen per dag gedurende de periode
1 april tot en met 30 september. Gedurende de rest van het jaar is de vergoeding EUR 1,00 per kilowattpiek
verloren gegaan vermogen per dag.
Bij een productieverlies dat een geschatte waarde van EUR 50.000,00 overtreft, zal een schade-expert de
werkelijk geleden schade als gevolg van productieverlies vaststellen, waarna er door de verzekeraar een
toetsing ingevolge art. 7:960 BW plaatsvindt. Is de werkelijk geleden schade meer dan 10% hoger of lager
dan conform de bovenstaande alinea berekend, dan zal er een bijstelling omhoog of omlaag plaatsvinden van
de werkelijk te vergoeden schade.
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4.3

Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht zolang de verzekerde zaken zich bevinden binnen het op het polisblad
omschreven risicoadres in Nederland, België of Luxemburg.

ARTIKEL 5 UITSLUITINGEN
5.1

Atoomkernreacties
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Verzekerd blijft evenwel schade veroorzaakt door radioactieve nucliden,
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat de door de bevoegde overheid afgegeven vergunning van kracht is voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor de schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting
onverkort van kracht. Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen. Onder
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

5.2

Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting.

5.3

Overstroming
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door overstroming, ten gevolge van het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door
storm.

5.4

Terrorisme
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, ontstaan uit of optredende bij:

terrorisme;

van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het onmiddellijk dreigend
gevaar van terrorisme af te wenden of, indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt, de gevolgen daarvan te
beperken.

5.4.1

Onder terrorisme wordt verstaan
Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk
met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische
belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, al dan niet in enig
organisatorisch verband, is beraamd en/of uit-gevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

5.5

Molest
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’sGravenhage is gedeponeerd onder nr. 138/ 1981 of de meest actuele vervanging daarvan.

5.6

Opzet
De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd aan die verzekerde die met opzet of de al dan niet bewuste
roekeloosheid een schade veroorzaakt. Met de verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting
gelijkgesteld de statutair directeur van een verzekerde rechtspersoon alsmede degene die de feitelijke leiding
heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf.

5.7

Experimenten en beproevingen
Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt door, het bewust uitschakelen van beveiligingen, experimenten,
opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen, voor zover een en ander is geschied met voorkennis
van de verzekerde(n).

5.8

Esthetische gebreken
Niet verzekerd is schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken.

5.9

Slijtage, corrosie, oxidatie en elk ander geleidelijk bederf
Niet verzekerd is schade door slijtage, corrosie, oxidatie en elk ander geleidelijk bederf als een natuurlijk
gevolg van de normale werking en het normale gebruik van de verzekerde zaak.

5.10

Revisie, veranderingen
Niet verzekerd zijn kosten voor revisie, veranderingen en verbeteringen.

5.11

Zelfbouw installaties
Uitgesloten is schade aan installaties die niet door een professionele installateur zijn geïnstalleerd. Zelfbouw
installaties kunnen eventueel voor acceptatie in aanmerking komen na overleg met de makelaar.

5.12

Garanties
Niet voor vergoeding in aanmerking komen schades vallend onder een overeengekomen garantieverplichting
voor zonnepanelen, omvormers en toebehoren afgegeven door leveranciers, fabrikanten of reparateurs van
onderdelen van de installatie. Indien in geval van schade blijkt dat de garantieverstrekker zijn
aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen jegens
verzekerde te voldoen, dan zal de verzekeraar aan de betreffende verzekerde een renteloze lening
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verstrekken ter grootte van het bedrag dat ten laste van deze verzekering zou kunnen worden gebracht indien
deze bepaling niet van toepassing zou zijn geweest, mits verzekerde kan aantonen, gedurende minimaal zes
maanden na het ontdekken van de schade, alle redelijkerwijs te verwachten pogingen heeft ondernomen
garantieverstrekker tot het nakomen van zijn verplichtingen te dwingen. Deze lening wordt verstrekt onder het
uitdrukkelijke voorbehoud dat verzekerde alle medewerking verleent aan die stappen, welke de verzekeraar
nodig acht bij het verhalen van de schade op de garantieverstrekker, inclusief het voeren van een eventuele
gerechtelijke procedure op naam van verzekerde, doch voor rekening van verzekeraar. Terugbetaling van de
lening behoeft slechts te geschieden voor zover het verhaal op de betreffende garantieverstrekker slaagt;
5.13

Sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering,
indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

ARTIKEL 6 SCHADE
6.1

Verplichtingen in geval van schade
Zodra een verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht:

zijn intermediair en/of de makelaar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in te lichten;

alle noodzakelijke maatregelen te treffen tot beperking van de schade;

de aanwijzingen die hem eventueel door of namens de verzekeraar zijn gegeven op te volgen;

aan de verzekeraar alle gewenste inlichtingen te verstrekken en zich te

onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden;

de verzekeraar dan wel de schade-expert inzage te verlenen in boeken en bescheiden aan de hand
waarvan de schade en de omvang van de te verlenen vergoeding(en) kan of kunnen worden
vastgesteld;

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, de politie in te lichten indien aanne-melijk is dat een
strafbaar feit is gepleegd, waarbij een verzekerde zaak is betrokken;

beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te houden voor expertise.

6.2.1

Schaderegeling
De schade wordt vastgesteld op basis van herstelkostennota’s of door een door de verzekeraar te benoemen
schade-expert.
Indien verzekeraar en verzekerde geen overeenstemming bereiken met betrekking tot de benoeming van één
schade-expert, benoemen verzekeraar en verzekerde elk een expert. Beide experts dienen voor de aanvang
van hun werkzaamheden een derde expert te benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming over
de oorzaak of omvang van de schade, binnen de grenzen van de beide rapportages, het schadebedrag heeft
vast te stellen.
Honoraria en kosten van de expert(s) komen voor rekening van verzekeraar. Het honorarium en de kosten
van de door de verzekerde benoemde expert worden slechts vergoed voor zover deze het honorarium en de
kosten van de door verzekeraar benoemde expert niet te boven gaan.

6.3

Dekking boven het verzekerd bedrag bij schade:

6.3.1

Bereddingskosten
Deze kosten worden vergoed boven de verzekerde waarde van de betreffende verzekerde zaak tot maximaal
100% daarvan.

6.3.2

Opruimingskosten
Deze kosten worden vergoed boven de verzekerde waarde van de desbetreffende ver-zekerde zaak, echter
tot maximaal 30% daarvan.

6.4

Eigen risico
De schadevergoeding wordt verminderd met de in de polis vermelde eigen risico’s.

6.5

Verzekerd bedrag na schade
Na een schade blijft het verzekerde bedrag, indien juist, onverminderd gehandhaafd. Over de uitgekeerde
schadevergoeding is geen aanvullende premie verschuldigd. Bij onderverzekering, uitbreiding en voor nieuw
aangeschafte zaken waarvan nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan dient het verzekerde bedrag te
worden aangepast.

6.6

Primaire dekking
Deze verzekering verleent primaire dekking.
In geval van een gedekte schade wordt deze vergoed, ongeacht of deze schade eveneens- geheel of
gedeeltelijk, onder enige andere elders lopende verzekering van één van de verzekerden verhaalbaar is.
Verzekeraars doen afstand van enig recht van verhaal op een dergelijke elders lopende verzekering van één
van deze verzekerden onder onderhavige verzekering.

ARTIKEL 7 PREMIE
7.1

Premiebetaling in het algemeen
De verzekerde dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting jaarlijks op de overeengekomen wijze
aan zijn intermediair en/of de makelaar vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30-ste dag nadat deze
verschuldigd is.
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7.2

Niet (tijdige) betaling
Indien de verzekerde het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt binnen de hierboven genoemde termijn van
30 dagen of weigert te betalen, biedt de verzekering vanaf de premievervaldag geen dekking meer. De
verzekerde dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. De dekking wordt weer van kracht op de dag na
de dag waarop hetgeen verzekeringnemer verschuldigd is, door zijn intermediair en/of de makelaar is
ontvangen.
Schade die na het (weer) van kracht worden van de dekking ontstaat, doch daarvoor is veroorzaakt, is niet
gedekt, behoudens de gevallen waarin de verzekerde met de schade op het moment van het (weer) van
kracht worden van de dekking niet bekend was of geacht kan worden daarmee niet bekend te zijn geweest.

7.3

Toepassing minimumpremie
Indien op de overeenkomst een minimumpremie van toepassing is, geldt deze voor Sectie 1. De premie voor
de optionele dekking van Sectie 2 is additioneel op basis van het daarvoor geldende premiepromillage.

ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN PREMIE, VOORWAARDEN EN RISICO
8.1

Wijziging van premie en voorwaarden
Indien de verzekeraar premie en/of voorwaarden voor soortgelijke (groepen van) verzekeringen herziet, mag
de verzekeraar voorstellen dat ook deze verzekering aan de gewijzigde premie en/of voorwaarden wordt
aangepast met ingang van de eerste hoofdvervaldatum na in-voering daarvan. De verzekeraar dient dit
voorstel 3 maanden vóór die hoofdvervaldatum aan de verzekerde te doen. De verzekerde mag de
aanpassing weigeren binnen 30 dagen na die hoofdvervaldatum.

8.2

Wijziging van het risico
Indien door een wijziging het risico voor de verzekeraar wijzigt dan dient de verzekerde dit aan de
verzekeraar te melden en heeft de verzekeraar het recht de premie en/of voorwaarden met ingang van het
tijdstip van de wijziging aan te passen of kan met ingang van de wijziging een opzegging door de verzekeraar
plaatsvinden met inachtneming van een termijn van 2 maanden. Indien verzekeringnemer met de herziening
van premie en/of voorwaarden niet akkoord gaat, heeft verzekeringnemer het recht de verzekering op te
zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden binnen een maand na de mededeling van de
voorgestelde herziening.

ARTIKEL 9 BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
9.1

Begin
Begin van de verzekering is de gaat in op de in de polis vermelde ingangsdatum om 12.00 uur lokale tijd ter
plaatse waar de zonnepanelen, omvormers en toebehoren zijn opgesteld, mits de installatie in
bedrijfsvaardige toestand is. De installatie wordt geacht bedrijfsvaardig opgesteld te zijn na oplevering én
aansluitend een geslaagde test-/proefperiode van de gehele installatie.

9.2

Duur
De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde verzekeringstermijn en wordt, tenzij door deze
door de verzekerde of de verzekeraar is opgezegd, telkens voor een gelijke termijn verlengd. Als
opzeggingstermijn geldt een periode van 2 maanden.
De maximale looptijd is 20 jaar gerekend vanaf het moment van oplevering van de installatie.

9.3

Einde
De verzekering eindigt op de in de polis genoemde einddatum om 12.00 uur lokale tijd na schriftelijke
opzegging door verzekerde of verzekeraar dan wel tussentijds door:

schriftelijke opzegging door de verzekeraar indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;

indien de verzekerde de aanpassing van premie en/of voorwaarden overeenkomstig artikel 8 weigert;

op de dag van schriftelijke opzegging door de verzekeraar, indien de verzekerde langer dan 30 dagen in
gebreke is gebleven, volgens de artikelen 7.1 en 7.2, de premie, de kosten en de assurantiebelasting te
voldoen;

door schriftelijke opzegging door de verzekerde of de verzekeraar binnen 2 maanden na de ontdekking
door de verzekeraar dat de verzekerde de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is
nagekomen en de verzekerde daarbij heeft gehan-deld met het opzet de verzekeraar te misleiden dan
wel de verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De
verzekering eindigt op de door de verzekerde of de verzekeraar genoemde datum of bij gebreke daarvan
op de datum van dagtekening van de opzegging.

Automatisch op het moment dat de verzekerde installatie een leeftijd van 20 jaar bereikt.

ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN
10.1

Verplichtingen
Naast de in deze polis genoemde verplichtingen is verzekerde verplicht alle maatregelen te nemen om de
verzekerde zaken in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, schade te voorkomen en zorg te dragen dat
de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers betreffende het
bezit en gebruik van deze zaken in acht worden genomen.
De verzekeraar en haar vertegenwoordigers zijn gerechtigd de verzekerde zaken te inspecteren. De
verzekerde is verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te verstrekken.
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10.2

Gevolgen niet nakoming verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in de elders in deze polis opgenomen specifieke bepalingen verliest de
verzekerde zijn recht op schadevergoeding indien in geval van schade blijkt dat niet is voldaan aan de
verplichtingen zoals vermeld in deze polis en indien en voor zover door het niet nakomen van deze
verplichtingen de belangen van de verzekeraar zijn geschaad.

10.3

Mededelingen
Verzekeraars en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de
makelaar doen. Alle mededelingen door de makelaar aan verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig
geschieden aan het laatste aan hem bekendgemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerde(n).

10.4

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.

10.5

Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter
te Amsterdam of Rotterdam

10.6

Privacybescherming
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te
overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing.

