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Artikel 1 Definities 
Stichting Tesla Claim: Stichting Tesla Claim, gevestigd te 
Leiden. 
Deelnemer: Een Gedupeerde die de Overeenkomst heeft 
gesloten en aan alle overige vereisten voor deelname aan de 
Zaak heeft voldaan.  
Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht die de 
Gedupeerde sluit met Stichting Tesla Claim om deel te 
nemen aan de Zaak. 
Gedupeerde(n): De koper en daarmee gedupeerde van een 
Tesla.  
Procesadvocaat: De advocaat die de Zaak voor de Deelnemers 
aanhangig zal maken.  
Schadebetaling: Het bedrag of ander op geld waardeerbaar 
voordeel dat aan Stichting Tesla Claim wordt betaald door 
de Wederpartij als schadevergoeding in verband met de 
Zaak. 
Uitkering: Het bedrag of ander op geld waardeerbaar 
voordeel waartoe de Deelnemer gerechtigd is als 
Schadebetaling plaatsvindt. 
Verzamelingsfase: De periode waarin Gedupeerden zich 
kunnen aanmelden als Deelnemer en de Zaak nog niet is 
gestart. 
Wederpartij: De rechtspersoon Tesla Nederland die 
aansprakelijk wordt gesteld in de Zaak.  
Zaak: De collectieve (schade)vordering jegens de 
Wederpartij.  
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
Overeenkomsten. Tevens zijn deze algemene voorwaarden 
van toepassing op iedere aanbieding en offerte uitgebracht 
door Stichting Tesla Claim. Het door Deelnemer zonder 
commentaar aangaan van de Overeenkomst waarin naar 
deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als 
instemming met toepassing van deze algemene 
voorwaarden.  
2.2 De toepasselijkheid door eventuele door Deelnemer 
gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  
2.3 Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen 
mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk 
vooraf zijn overeengekomen.  
2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden 
nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige 
bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de 
nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene 
voorwaarden worden vervangen door een nieuwe door een 
nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de nietige of 
vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 
 
Artikel 3 Aanmelden voor de Zaak 
3.1 De Gedupeerde die deel wil nemen aan de Zaak 
verklaart bevoegd te zijn over de gegevens die zij verstrekt 
te mogen beschikken en deze te mogen openbaren.  
3.2 Stichting Tesla Claim heeft het recht nadere informatie 
op te vragen aan de Gedupeerde.  
3.3 Stichting Tesla Claim zal op basis van de door de 
Gedupeerde verstrekte informatie beoordelen of de 
Gedupeerde deel kan nemen aan de Zaak. Wanneer dit het 
geval is wordt de Gedupeerde Deelnemer. 
 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
4.1 Door het aangaan van de Overeenkomst met Stichting 
Tesla Claim geeft de Deelnemer opdracht aan Stichting 
Tesla Claim om diensten met betrekking tot de Zaak te 
verrichten. 
4.2 Indien en voor zover de uitvoering van de 
Overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Tesla Claim het 
recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten 
verrichten.  
4.3 Alle diensten die door Stichting Tesla Claim worden 
geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en 
vermogen. De Overeenkomst bevat slechts een 
inspanningsverplichting en nimmer een 
resultaatsverplichting.  
4.4 Stichting Tesla Claim baseert zicht bij levering van de 
diensten en de uitvoering van de Overeenkomst op de door 
de Deelnemer verstrekte informatie en gegevens. De 
juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de 
verantwoordelijkheid van de Deelnemer. 
4.5 De Deelnemer is eveneens gehouden alle informatie en 
gegevens, welke Stichting Tesla Claim naar haar oordeel 
nodig heeft voor het uitvoeren van de levering van haar 
diensten, tijdig op de door Stichting Tesla Claim gewenste 
wijze ter beschikking te stellen aan Stichting Tesla Claim. 
Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen 
zijn voor rekening van de Deelnemer.  
 
Artikel 5 Betaling 
5.1 De Deelnemer betaalt aan Stichting Tesla Claim de 
vergoeding zoals afgesproken in de Overeenkomst.  
5.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 
dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of 
overmaking op een door Stichting Tesla Claim aangewezen 
bankrekening. Bezwaren tegen de factuur schort de 
betalingsverplichting niet op. 
 
Artikel 6 Gewijzigde omstandigheden 
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6.1 Indien de Deelnemer surseance van betaling aanvraagt 
of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien 
de Deelnemer zijn onderneming staakt, geheel of 
gedeeltelijk liquideert of anderszins in de exploitatie ervan 
wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van 
overheidswege uitgevaardigd, dan is Stichting Tesla Claim 
gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen 
met onmiddellijke ingang. 
6.2 Stichting Tesla Claim is gerechtigd de Overeenkomst op 
te zeggen dan wel werkzaamheden stop te zetten of op te 
schorten wanneer verdere behandeling naar het oordeel van 
Stichting Tesla Claim niet verantwoord is. 
 
Artikel 7 Geheimhouding 
7.1 Het is Deelnemer niet toegestaan om informatie, die 
vertrouwelijk van aard is dan wel zou kunnen zijn, aan 
derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te 
verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een 
ander doel dan waarvoor dezen verkregen werd. Ten 
aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een 
geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk 
indien dit door een der Partijen is meegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie.  
 
Artikel 8 Overmacht 
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  
8.2 Stichting Tesla Claim kan gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.  
8.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Tesla 
Claim geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Stichting Tesla Claim niet in staat is haar verplichtingen na 
te komen. Stichting Tesla Claim heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stichting 
Tesla Claim haar verbintenis had moeten nakomen.  
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1 Stichting Tesla Claim is slechts aansprakelijk voor zover 
uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Stichting 
Tesla Claim ingeschakelde derden. De opgenomen 
beperkingen van aansprakelijkheid van Stichting Tesla Claim 
gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove 

schuld van Stichting Tesla Claim en/of haar 
ondergeschikten.  
9.2 Indien de Deelnemer de Overeenkomst niet nakomt, is 
hij aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die 
daaruit voortvloeit.  
9.3 Stichting Tesla Claim is niet aansprakelijk voor schade 
die is ontstaan doordat de Deelnemer onjuiste of 
onvolledige gegevens heeft verstrekt.  
9.4 De aansprakelijkheid van Stichting Tesla Claim in te 
allen tijde beperkt tot de maximale dekking van haar 
aansprakelijkheidsverzekering.  
9.5 Stichting Tesla Claim in niet aansprakelijk in geval van 
overmacht.  
 
Artikel 10 Vrijwaringen 
10.1 De Deelnemer vrijwaart Stichting Tesla Claim, alsmede 
de eventueel door Stichting Tesla Claim ingeschakelde 
derden, voor aanspraken van derden. Tevens vrijwaart de 
Deelnemer Stichting Tesla Claim uitdrukkelijk voor 
aanspraken van derden met betrekking tot recht van 
intellectuele eigendom op door de Deelnemer aan Stichting 
Tesla Claim verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst worden gebruikt.   
 
Artikel 11 Privacy 
11.1 Stichting Tesla Claim verwerkt persoonsgegevens 
conform het privacy beleid, welke te raadplegen is op de 
website. 
11.2 Het is Stichting Tesla Claim toegestaan gegevens van 
de Deelnemer te verwerken in grotere rapportages indien en 
zover dit het gemeenschappelijke doel van de Stichting 
Tesla Claim behartigd. Hiermee wordt uitdrukkelijk 
toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken en te 
publiceren.  
 
Artikel 12 Toepasselijk recht 
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Tesla 
Claim Partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing en is uitsluitend een Nederlandse rechter 
bevoegd. 
11.2 De rechter te Leiden is uitsluitend bevoegd van 
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dit anders 
voorschrijft. 
11.3 Dit artikel geldt ook als een verbintenis (deels) in het 
buitenland wordt uitgevoerd of als een betrokken Partij daar 
woont dan wel gevestigd is.  
 
Artikel 13 Wijzigingen 
13.1 Stichting Tesla Claim is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie 
van deze algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds 
gesloten Overeenkomsten.  


