
 

 

Solar Roof Order Agreement – v.20170508 

 TESLA, INC.   3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304 

Overeenkomst bestelling Solar Roof 
 
1. Solar Roof bestelling 
Hartelijk dank voor het plaatsen van een bestelling voor een Solar Roof. Uw Bestelling is van kracht zodra wij een 
aanbetaling van uw Bestelling hebben ontvangen. 
 
2.	 Aankoopovereenkomst 
U ontvangt een aankoop- en installatieovereenkomst met de eindspecificaties van uw Solar Roof en de 
uiteindelijke prijs, inclusief installatiekosten. Afhankelijk van de plaats van installatie, kan uw aankoop- en 
installatieovereenkomst zijn ondertekend door Tesla, één aan ons gelieerde partij of een door ons voor installatie 
goedgekeurde derde. 
 
3.	 Uw aanbetaling van bestelling; annulering 
De Tesla-entiteit die uw aanbetaling van uw Bestelling int, kan verschillen afhankelijk van uw locatie.  Wij zullen 
uw aanbetaling van uw Bestelling niet storten op een aparte rekening, in escrow plaatsen of onderbrengen bij een 
trustfonds, en geen rente betalen op uw aanbetaling van uw Bestelling. Tot het moment waarop de aankoop- en 
installatieovereenkomst van kracht is, kan uw Bestelling te allen tijde door u of door Tesla worden geannuleerd, 
waarbij uw aanbetaling van uw  Bestelling volledig aan u wordt terugbetaald.  Als u een aankoop- en 
installatieovereenkomst aangaat, wordt uw aanbetaling van uw Bestelling verrekend met de uiteindelijke 
aankoopprijs van uw Solar Roof. 
 
4.	 Niet overdraagbaar 
Uw Bestelling is niet overdraagbaar aan andere derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Tesla. 
 
5.	 Uw gegevens 
Van tijd tot tijd zullen wij u om informatie vragen om onze verplichtingen van deze overeenkomst voor de 
bestelling van een Solar Roof te kunnen vervullen.  Wij beheren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming 
met ons privacybeleid voor klanten, dat beschikbaar is op https://www.tesla.com/about/legal. 
 
6.	 Status van uw bestelling 
Deze bestelling zorgt ervoor dat de levering binnen uw regio bij benadering voorrang krijgt, maar houdt geen 
aankoop van een Solar Roof in en is geen garantie dat Tesla een Solar Roof aan u zal verkopen.  Het tijdstip van 
levering en installatie van uw Solar Roof hangt af van uw positie in de wachtlijst en of de Solar Roof gereed is 
voor uw regio.	
	
	
	


