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Powerwall Order Overeenkomst 

1.  Powerwall Order 
Hartelijk dank voor het plaatsen van een Powerwall Order.  Uw Order zal pas van kracht zijn nadat wij uw Order 
Betaling hebben ontvangen. 

2.  Bezoek locatie 
Uw Powerwall moet worden geïnstalleerd door een getrainde en gecertificeerde installateur. Een 
vertegenwoordiger van Tesla of van één van onze gecertificeerde installateurs zal daarom contact met u 
opnemen om uw Order te bespreken, en om een afspraak te maken voor een bezoek aan de locatie waar de 
installatie zal plaatsvinden. 

3.  Koopovereenkomst 
Na het bezoek aan de locatie zult U een Koopovereenkomst ontvangen met een opgave van de definitieve 
specificaties van uw Powerwall installatie en de definitieve koopprijs, inclusief de kosten van installatie. 
Afhankelijk van de locatie waar de installatie zal plaatsvinden en van uw overige wensen (bijvoorbeeld of u 
zonnepanelen wenst te installeren naast uw Powerwall system), kan de entiteit waarmee u de 
Koopovereenkomst sluit Tesla zijn, een aan Tesla gelieerde vennootschap, of één van onze gecertificeerde 
installateurs. In sommige locaties kunt u gevraagd worden om aparte overeenkomsten aan te gaan, met 
verschillende entiteiten, voor de koop en installatie van uw Powerwall. 

4.  Uw Order Betaling; Annulering 
De Tesla entiteit die uw Order Betaling ontvangt kan verschillen, afhankelijk van uw locatie. Wij storten uw 
Order Betaling niet op een aparte bankrekening of in een escrow of trust, en betalen u geen rente over uw 
Order Betaling. U en Tesla zijn tot het moment dat u de Koopovereenkomst sluit bevoegd om de Order op ieder 
moment te annuleren, in welk geval u uw volledige Order Betaling terug zult ontvangen. Indien u de 
Koopovereenkomst sluit zal uw Order Betaling worden gebruikt als aanbetaling op de definitieve koopprijs van 
uw Powerwall.  

5.  Niet-overdraagbaarheid 
Uw Order is niet overdraagbaar aan een andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Tesla. 

6.  Uw gegevens 
Van tijd tot tijd zullen wij u om informatie verzoeken opdat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen 
voortvloeiend uit deze Powerwall Order Overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met onze 'Customer Privacy Policy', die beschikbaar is op 
https://www.tesla.com/about/legal. 

7.  Status van uw Order 
Deze Order leidt niet tot de koop van een Powerwall, garandeert niet dat Tesla u een Powerwall zal verkopen, 
en verleent u geen voorrang op levering. Het tijdstip voor het bezoek aan uw locatie en voor levering en 
installatie van uw Powerwall hangen mede af van uw geografische locatie en van uw specifieke eisen aan het 
system. 
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