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Tesla voertuigaccessoires: Directe levering, montage door Service Center, en Wall Connectors: 

Originele Tesla voertuigaccessoires worden op twee manieren geleverd.   

• Directe levering: Producten die minimale montage vereisen en op de auto worden gemonteerd 

of verwijderd op een door de eigenaar gekozen moment, worden beschouwd als direct 

geleverde producten.  Direct geleverde accessoires worden naar het adres verzonden dat de 

klant bij het afrekenen heeft opgegeven. 

o Voorbeelden van direct geleverde accessoires zijn: 

▪ Laadadapters 

▪ Autohoezen 

▪ All-weather-interieursets 

▪ Zonneschermen 

▪ Dakdragers 

▪ Trekhaakdragers 

 

• Montage door Service Center:  Om technische redenen, veiligheidsredenen en/of 

garantieredenen is er een categorie voertuigaccessoires die bij aankoop naar een Tesla Service 

Center naar keuze van de klant worden verzonden.  De aankoopprijs van deze artikelen is 

inclusief transport- en montagekosten.  Bij aankomst van deze accessoires neemt het gekozen 

Service Center contact op met de klant om een afspraak te maken voor de montage.  Omdat de 

montage is inbegrepen, kunnen klanten erop vertrouwen dat deze accessoires naadloos worden 

geïntegreerd met hun voertuig. 

o Voorbeelden van door Service Center gemonteerde accessoires zijn:  

▪ Koolstofspoiler 

▪ Geïntegreerde middenconsole 

▪ Velgen- en bandenpakketten 

▪ Performance-pedalensets 

o Let op: bij het afrekenen wordt klanten verzocht het VIN-nummer van hun auto en het 

gewenste Tesla Service Center in te voeren.  Als deze gegevens voor door Service Center 

gemonteerde accessoires niet worden verstrekt, kan de verwerking van de bestelling 

worden vertraagd. 

 

• Wall Connectors:  Aangezien Wall Connectors geïnstalleerd moeten worden door een 

gelicentieerde elektrotechnicus, worden deze direct naar het bezorgadres van de klant 

verzonden.  Op deze manier kunnen klanten zo snel mogelijk over hun Wall Connector 

beschikken en de installatie afstemmen met een elektrotechnicus naar keuze. 

Verzend- en besteltijden: 

Voor accessoires die op voorraad zijn, worden bestellingen in het algemeen gedurende de volgende 

werkdag verwerkt.  Hoewel wij ernaar streven een bestelling binnen 24 uur te verwerken, kunnen het 

bestelvolume en de productbeschikbaarheid tot extra verwerkingstijd leiden. Raadpleeg de verzend- en 

besteltijdentabel hieronder voor meer details. 



Let op: 

• De verwerkingstijd van grote verzendingen, velgen- en bandenpakketten en accessoires voor de 

Roadster kan langer zijn. 

• Vanwege bestelvolume en productbeschikbaarheid kan van bepaalde artikelen mogelijk slechts 

een beperkt aantal worden besteld.  Zo kunnen bijvoorbeeld maximaal vijf Wall Connectors 

worden besteld per aanvraag. 

 

Verzend- en besteltijdentabel: 

Land Verzendkosten Verzendtijd Algemene levertijd 

Oostenrijk Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

België Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Denemarken Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Finland Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Frankrijk Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Duitsland Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Ierland Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Italië Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Luxemburg Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Nederland Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Noorwegen Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Portugal Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Spanje Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Zweden Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Zwitserland Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

Verenigd Koninkrijk Gratis Binnen 24 uur 7 tot 14 werkdagen 

 

Montage van accessoires: 

Direct geleverde accessoires kunnen eenvoudig worden gemonteerd op of verwijderd van het voertuig 

en vereisen geen bezoek aan een Service Center.  Als klanten echter technische assistentie nodig 

hebben bij deze of andere originele Tesla accessoires, kunnen klanten contact opnemen via 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  Als verdere assistentie noodzakelijk wordt geacht, kan een 

serviceafspraak worden gemaakt. 

Klanten worden aangespoord om hun voertuig in de huidige configuratie in ontvangst te nemen en eerst 

vertrouwd te raken met het voertuig voordat zijn personalisering of extra accessoires overwegen.  

Uw bestelling annuleren of intrekken:  

Verzoeken tot annuleren of intrekking van een bestelling kunnen naar het volgende e-mailadres worden 

gestuurd: OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. In plaats daarvan kunt u ook een ingevuld modelformulier 

voor annulering naar het volgende postadres sturen Tesla Belgium BV, Boomsesteenweg 8, 2630 

Aartselaar, Belgium. 
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Om een bestelling te annulerenkunt u het volgende modelformulier gebruiken: Withdrawal Form 

Als u uw annuleringsverzoek liever per post wilt versturen, kunt u dit naar het adres sturen dat op het 

annuleringsformulier wordt vermeld (let op: hierbij kan de verwerking langer duren). 

 

 

Om ervoor te zorgen dat het verzoek zo spoedig mogelijk correct wordt verwerkt, dient u de volgend 

gegevens te verstrekken:  

• Naam van klant en e-mailadres dat is gekoppeld aan de bestelling 

• Bestelnummer  

• Omschrijving van artikel  

• Aantal dat geannuleerd moet worden  

• Optioneel: Reden van annulering (gebruikt om te bepalen of deze in aanmerking komt via 

terugtrekkingsrecht of retourbeleid) 

Let op: bestellingen kunnen gratis worden geannuleerd zolang ze nog niet zijn verzonden. Als ze al zijn 

verzonden, zijn de directe kosten van de retourzending bij annulering voor rekening van de klant; 

raadpleeg de onderstaande tabel met tarieven voor retourzending.  

Retourneren van Tesla accessoires: 

Om er zeker van te zijn dat onze klanten tevreden zijn over hun accessoires, krijgen zij 14 dagen de 

gelegenheid om deze uit te proberen en te controleren. Er gelden enkele basisregels voor het 

retourneren van producten. Hieronder worden deze regels samengevat: 

Retouren; direct geleverde accessoires (met uitzondering van Wall Connectors): 

 

• Alleen artikelen die direct bij Tesla zijn aangeschaft komen in aanmerking voor retournering. 

• Retourverzoeken moeten binnen 14 kalenderdagen na levering van het product zijn verzonden 

(volgens de tracking-informatie van de verzending).  

• Retourverzoeken kunnen worden verzonden naar OnlineOrdersEMEA@Tesla.com of door het 

Withdrawal Form via e-mail of post naar het adres te sturen dat op het annuleringsformulier 

wordt vermeld (let op: de verwerking duurt langer bij verzending per post) 

• Wij beantwoorden retourverzoeken binnen vijf werkdagen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, 

ontvangt de klant een verzendlabel. 

Het artikel moet binnen 14 kalenderdagen nadat de klant het verzendlabel heeft 

ontvangen worden teruggestuurd. Daarna komt het verzendlabel te vervallen.  

• De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij het artikel onder 

garantievoorwaarden wordt geretourneerd. Zie de onderstaande tabel met tarieven voor 

retourzending. 

o Verzendkosten worden verrekend met het restitutiebedrag van de klant. 
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Klanten moeten het product met zorgvuldigheid behandelen en controleren. Als de waarde van 

het product is afgenomen door behandeling die afwijkt van normaal gebruik, kunnen wij het 

waardeverlies verrekenen met de restitutie.  

• Zodra het verzendlabel is aangebracht, kunnen klanten in veel gevallen het pakket afgeven bij 

een pakketpunt of het pakket laten ophalen.   

• Let op: Tesla Service Centers kunnen geen retourzendingen accepteren en geen restituties 

verwerken. 

• Zodra Tesla de retourzending heeft ontvangen, wordt de restitutie via de oorspronkelijke 

betaalwijze van de klant voldaan. 

• Stuur a.u.b. geen artikelen terug naar Tesla met een ander verzendlabel dan het label dat door 

Tesla wordt verstrekt; anders kan de verwerking vertraging oplopen.  De tijd die Tesla besteedt 

aan het verstrekken van een verzendlabel in gevallen die in aanmerking komen, heeft geen 

invloed op uw annulering of intrekking. 

 

Retouren; door Service Center gemonteerde accessoires: 

• Door Service Center gemonteerde accessoires komen mogelijk niet in aanmerking voor 

retournering (met uitzondering van garantiegevallen) vanwege de aard van deze producten. 

Artikelen die volgens specificaties van de klant zijn gemaakt, duidelijk zijn gepersonaliseerd of 

onafscheidelijk worden gecombineerd met andere artikelen zijn bijvoorbeeld uitgesloten van 

retournering  

• Zowel de (de)montagekosten als het waardeverlies van het door Service Center gemonteerde 

accessoire zijn voor rekening van de klant. Deze kosten worden verrekend met het 

restitutiebedrag (met uitzondering van garantiegevallen).     

Retouren; Wall Connectors: 

• Tesla Wall Connectors: mogen binnen 14 kalenderdagen na levering van het product worden 

geretourneerd (volgens de tracking-informatie van de verzending). 

• Alleen artikelen die direct bij Tesla zijn aangeschaft komen in aanmerking voor retournering. 

• Als de waarde van het product is afgenomen door behandeling die afwijkt van normaal gebruik, 

kunnen wij het waardeverlies verrekenen met de restitutie. 

• Retourverzoeken moeten worden verzonden naar OnlineOrdersEMEA@Tesla.com of door een 

annuleringsformulier naar het adres te sturen dat hier wordt vermeld Tesla Belgium BV, 

Boomsesteenweg 8, 2630 Aartselaar, Belgium. 

• Retourverzoeken worden binnen vijf werkdagen beantwoord. 

• Bij goedkeuring ontvangt de klant een gefrankeerd verzendlabel. 

o Het artikel moet vervolgens binnen 14 kalenderdagen worden teruggestuurd. Daarna 

komt het verzendlabel (en de goedkeuring van de retournering) te vervallen. 

• Tesla draagt de verzendkosten voor oplaadapparatuur die onder garantievoorwaarden is 

geretourneerd. 

• Bij alle andere retourzendingen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Zie de 

onderstaande tabel met tarieven voor retourzending. 

o Verzendkosten worden verrekend met het restitutiebedrag van de klant. 
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• Zodra het verzendlabel is aangebracht, kunnen klanten in veel gevallen het pakket afgeven bij 

een pakketpunt of het pakket laten ophalen. 

• Let op: Tesla Service Centers kunnen geen retourzendingen accepteren en geen restituties 

verwerken. 

• Zodra Tesla de retourzending heeft ontvangen, wordt de restitutie via de oorspronkelijke 

betaalwijze van de klant voldaan. 

• Stuur a.u.b. geen artikelen terug naar Tesla met een ander verzendlabel dan het label dat door 

Tesla wordt verstrekt; anders kan de verwerking vertraging oplopen.  De tijd die Tesla besteedt 

aan het verstrekken van een verzendlabel in gevallen die in aanmerking komen, heeft geen 

invloed op uw annulering of intrekking. 

Accessoires die zijn uitgesloten van retournering: 

• Pakket met incomplete sets 

•  

• Draadloze downloads 

Retourneren van Tesla accessoires: 

• Om een retournering te starten, dient u uw verzoek te verzenden naar 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com of het Withdrawal Form naar Tesla Belgium BV, 

Boomsesteenweg 8, 2630 Aartselaar, Belgium te sturen. 

Om ervoor te zorgen dat het verzoek zo spoedig mogelijk correct wordt verwerkt, dient u de volgend 

gegevens te verstrekken:  

• Naam van klant en e-mailadres dat is gekoppeld aan de bestelling 

• Bestelnummer  

• Artikelnummer  

• Omschrijving van artikel  

• Aantal dat geretourneerd moet worden  

• Reden van retournering (gebruikt om te bepalen of deze in aanmerking komt via 

annuleringsrechten of retourbeleid) 

 

 

Tabel met tarieven voor retourzending: 

Land Verzendkosten 
retourzending 

Oostenrijk 20 EUR 

België 20 EUR 

Denemarken 200 DKK 

Finland 20 EUR 

Frankrijk 20 EUR 

Duitsland 20 EUR 

Ierland 20 EUR 
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Italië 20 EUR 

Luxemburg 20 EUR 

Nederland 20 EUR 

Noorwegen 200 NOK 

Portugal 20 EUR 

Spanje 20 EUR 

Zweden 200 SEK 

Zwitserland 20 CHF 

Verenigd Koninkrijk 20 GBP 

Overige landen in 
Europese Unie 

20 EUR 

 

Geen wederverkopers 

Tesla en haar gelieerde ondernemingen verkopen hun producten rechtstreeks aan eindgebruikers, en 

wij kunnen eenzijdig elke bestelling annuleren die naar onze mening werd geplaatst met het oog op de 

wederverkoop van die producten of die anderszins te kwader trouw werd geplaatst. Wij kunnen uw 

bestelling ook annuleren als wij een product uit de handel nemen op een tijdstip nadat u uw bestelling 

hebt geplaatst of als wij vaststellen dat u te kwader trouw handelt. 

Fouten in de prijsstelling 

In geval van een prijsfout zullen wij u op de hoogte brengen van die fout en u de mogelijkheid bieden 

om ofwel de transactie tegen de juiste prijs uit te voeren, ofwel uw bestelling kosteloos te annuleren. 

Vragen 

Als u vragen hebt over het retourproces, kunt u contact opnemen met OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  

Wettelijke garantie 

Om twijfels te vermijden zal niets in deze algemene voorwaarden uw wettelijke consumentenrechten 

wijzigen, beïnvloeden of vervangen. 
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