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Contactgegevens 
Hamilton tobacco & gifts | Passage 9,  Den Haag 
T: 070-34 634 94 
E: info@hamilton-denhaag.nl  
I: https://hamiltontobaccogifts.nl/  

 

Betrokken partijen 
De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle 
(rechts)handelingen tussen Hamilton tobacco & gifts als leverancier en u als afnemer. Ook wanneer 
die (rechts)handelingen niet leiden tot een overeenkomst.

 

Totstandkoming overeenkomst 
Een overeenkomst met u komt tot stand als u van Hamilton tobacco & gifts een orderbevestiging van 
uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze 
voor u toegankelijk is. 

 

Betaling 
Hamilton tobacco & gifts accepteert alleen vooruitbetaling via overschrijving (internetbankieren) op 
rekening nummer: IBAN: NL26 INGB 0000 091 896 | BIC: INGBNL2A 
t.n.v. Hamilton tobacco & gifts, Den Haag 

 

Verzendkosten 
Bij de bevestiging van uw bestelling zijn ook de eventuele verzendkosten opgenomen. 

 

Levering | levertijd 
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van 
Hamilton tobacco & gifts. De levertijd bedraagt tussen de 3 en 7 werkdagen na ontvangst van uw 
betaling, tenzij anders aangegeven. De levertijden gelden als indicatie. Hamilton tobacco & gifts zal 
redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren. 

 

Bedenktijd 
Voor alle producten geldt dat zij binnen redelijke termijn door de consument kunnen worden 
teruggezonden naar Hamilton tobacco & gifts of naar hen kunnen worden teruggebracht. De 
producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele 
onbeschadigde verpakking). Na ontvangst in goede orde zal Hamilton tobacco & gifts de aankoopprijs 
terugbetalen. Eventuele verzendkosten worden niet terugbetaald.

 
Reclamatie  
Hamilton tobacco & gifts is verantwoordelijk voor de levering van de door u bestelde producten. 
Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Hamilton tobacco & gifts het 
ontbrekende alsnog afleveren, dan wel overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde 
product.
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