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Thuisaccu kopen en installeren? Bekijk eerst 
de VeiligVerduurzamen-checklist!
De thuisaccu is een goed alternatief voor de stijgende 
energietarieven en de nabije afscha�ng van de 
terugleververgoeding voor woningeigenaren met 
zonnepanelen. De financiële voordelen die daardoor 
wegvallen, compenseer je eenvoudig met een thuisaccu. 
In deze trend zien we dat woningeigenaren een 
thuisaccu aanscha�en en installeren, zonder rekening te 
houden met de bijbehorende risico's. Hierdoor kunnen 
bij honderdduizenden huishoudens brandgevaarlijke 
situaties ontstaan.

De VeiligVerduurzamen-checklist zorgt voor een veiligere keuze

Uit onze enquête met 58 respondenten blijkt 
dat 71% van de respondenten met 
zonnepanelen interesse heeft in een thuisaccu. 
69% van de respondenten prioriteert 
veiligheidsaspecten hoger na het zien van de 
VeiligVerduurzamen-checklist (VVC).
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Veilig naar een comfortabel en groen leven.

De aanschaf én installatie van een thuisaccu brengen 
risico's met zich mee. Informeer je daarom met de 
VeiligVerduurzamen-checklist. Zo weet je binnen 
enkele minuten precies hoe je deze risico's te slim af 
bent en welke stappen je moet ondernemen bij de
aanschaf en installatie van een thuisaccu. Met de 
VeiligVerduurzamen-checklist maak je een bewuste 
keuze en verduurzaam je jouw huis op een 
verantwoorde en veilige manier.

Next steps
Met de VeiligVerduurzamen-checklist kunnen 
verzekeraars de energietransitie stimuleren en de 
schadelast beheersbaar houden. De volgende stappen 
voor het Verbond van Verzekeraars zijn: 

Benader je verzekeraar
Het aanscha�en van een thuisaccu kan
gevolgen hebben voor je woonhuisverzeke-
ring. Het is daarom verstandig voorafgaand 
contact op te nemen met je verzekeraar.
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Kies een veilige thuisaccu
Let bij het aanscha�en van een thuisaccu op 
de volgende specificaties:
 Veiligheidscertificering
 Garantieperiode
 Omvormer
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Kies de juiste installateur
Een thuisaccu installeer je niet zelf. Ga op
zoek naar een erkende installateur. Kijk
bijvoorbeeld of de installateur is 
aangesloten bij een brancheorganisatie.
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Kies de juiste locatie
De locatie van een thuisaccu is erg belang-
rijk.Het is namelijk lastig om een thuisaccu 
te blussen indien nodig. Plaats de thuisaccu 
bij voorkeur in een koele en ruime plaats 
zoals bijvoorbeeld een garage.
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Veilig Verduurzamen in 4 simpele stappen

Checklist samenstellen met de brandweer en 
verzekeraars.
Publiek bereiken in samenwerking met de overheid en 
consumentenbond.
Ontwikkelen van standaarden en certificeringen met de 
installatiebranche.
Herhalen voor nieuwe innovaties.
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