Reservering van Model 3
Voorwaarden & Condities

1. Reservering van Model 3
Wij danken u voor uw Reservering van Model 3. Door uw Reservering te plaatsen, heeft u een plek op de
wachtlijst van uw regio voor het in ontvangst nemen van uw Model 3. (Bijkomende informatie over prioriteit
kunt u op onze website terugvinden op https://www.teslamotors.com/blog/reserving-model-3).
2. Ingangsdatum
Uw Reservering is bevestigd wanneer (1) u uw Reservering plaatst en (2) we uw Reserveringsbetaling
ontvangen.
3. Bestellingsprocedure
Hoewel deze Reservering de plek op de wachtlijst voor levering in uw regio vastlegt, houdt deze geen aankoop
of bestelling van een voertuig in. Wanneer de start van de productie van uw Reservering nadert, zullen we
u vragen uw Model 3 te configureren. Tesla zal een bestelling voor uw voertuig opstellen en u zult een
Aankoopovereenkomst ontvangen, waarin de aankoopprijs van het voertuig, schattingen van de belastingen
die van toepassing zijn, heffingen, vervoers- en leveringskosten en andere kosten die van toepassing zijn
worden opgenomen. Zodra u de bestelling bevestigt, zullen we de Reserveringbetaling toevoegen aan de
bestellingsbetaling. Tot het moment dat u een Aankoopovereenkomst ondertekent, heeft u het recht om uw
Reservering te allen tijde te annuleren. In dat geval zult u een volledige terugbetaling van uw
Reserveringbetaling ontvangen.
4. Erkenningen; niet-overdraagbaar
U begrijpt dat we uw Reserveringbetaling niet apart zullen houden of als borg of in een trustfonds of dat we
rente betalen op uw Reserveringbetaling. Uw Reservering is niet overdraagbaar of toekenbaar aan een
andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tesla.
5. Uw gegevens
Van tijd tot tijd zullen we u vragen om bepaalde gegevens met ons te delen zodat we onze verplichtingen kunnen
uitvoerenonder deze voorwaarden en condities.We bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met
ons Privacybeleid, dat u kunt inzien op https://www.teslamotors.com/about/legal.
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