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GLS en Cubee 

 

GLS Belgium breidt netwerk uit met 170 

Cubee pakjesautomaten 
 

• GLS-klanten kunnen nu gebruik maken van meer dan 170 Cubee 

pakjesautomaten 

• Cubee pakjesautomaten voor het ontvangen én versturen van pakketten 

• Volledig automatisch dankzij unieke code, geen registratie nodig  

• Ruime openingsuren, tot 24/7 

 

Drogenbos, 15. mei 2018. Een interessante samenwerking voor nog meer 

gebruiksgemak: de Cubee pakjesautomaten maken vanaf nu deel uit van het GLS 

ParcelShop-netwerk in België. Particuliere klanten en bedrijven die maar af en toe 

pakketten verzenden of ontvangen, kunnen nu van een nog grotere flexibiliteit 

genieten.  

 

In totaal kunnen ontvangers en verzenders in België op 600 locaties gebruik maken van de 

diensten van GLS – via de Cubee pakjesautomaten meestal zelfs 24 uur per dag en 7 dagen 

in de week. “Ons ParcelShop-netwerk is enorm belangrijk voor particuliere klanten en 

bedrijven die een laag pakketvolume hebben. Hier kunnen zij namelijk pakketten via het 

GLS-netwerk versturen of ontvangen”, aldus Luc De Schrijver, General Manager Belux van 

GLS. “Tegelijkertijd wordt hierdoor de dienstverlening in de ‘laatste kilometer’ 

geoptimaliseerd omdat ontvangers het ook kunnen gebruiken als alternatief afleveradres." 

 

Ontvangen van pakketten 

 

Pakketten kunnen bij online bestellingen rechtstreeks naar een ParcelShop worden gestuurd 

indien de betreffende internethandelaar die optie aanbiedt. Zowel een ParcelShop als een 

pakjesautomaat kan via de FlexDeliveryService ook als nieuw of alternatief leveradres 

worden geselecteerd. GLS brengt de ontvangers per e-mail op de hoogte als er een pakket 

klaar ligt. De pakketten kunnen worden afgehaald tot tien kalenderdagen na het bericht dat 

het pakket in de Cubee pakjesautomaat is afgeleverd. Om het pakket mee te kunnen nemen, 

moet de ontvanger in die ParcelShop wel een identiteitsbewijs laten zien. Bij de Cubee 



 

pakjesautomaten voeren de ontvangers op een scherm de unieke code in die ze via e-mail 

hebben gekregen om de locker met hun pakket te openen.  

 

Versturen van pakketten 

 

Sinds november 2017 biedt GLS Belgium via haar webportal gls-one.be een nieuwe optie 

aan voor occasionele verzenders om pakketten verzendklaar te maken, inclusief het printen 

van de etiketten en online betalen. De pakketten kunnen in een ParcelShop worden 

afgegeven of in een Cubee pakjesautomaat worden gedeponeerd. GLS ontvangt daarvan 

automatisch bericht en haalt het pakket af op ten laatste de volgende werkdag.  

  

Profiteren van nieuwe mogelijkheden 

 

“Flexibiliteit en gebruiksgemak zijn tegenwoordig de doorslaggevende criteria voor het 

verlenen van pakketdiensten. Voor ons ParcelShop-netwerk betekent dat met name dat we 

dicht in de buurt van onze klanten zitten, lange openingstijden aanbieden en een eenvoudige 

pakketafhandeling garanderen”, licht Luc De Schrijver, General Manager Belux van GLS toe. 

“Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van deze essentiële services, bijvoorbeeld 

door de samenwerking met Cubee of via nieuwe oplossingen zoals GLS-ONE.” 

 

Waar is de dichtstbijzijnde ParcelShop of pakjesautomaat? zoek 

Voor meer informatie over GLS-ONE: gls-one.be 

Voor meer informatie over de Cubee pakjesautomaten: cubee.be 

 

GLS in België en Europa 

GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General Logistics Systems B.V., 

Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten voor 270.000 klanten en daarnaast 

express- en logistiekdiensten. “Nummer 1 in de Europese pakketlogistiek als het om kwaliteit gaat”, dat is het 

motto van GLS. Bovendien hecht GLS belang aan duurzaamheid. De groep is met eigen bedrijven en partners 

aanwezig in 41 Europese landen en 7 Amerikaanse staten en is via contractuele allianties verbonden met de hele 

wereld. GLS beschikt over 70 centrale en regionale overslagplaatsen en meer dan 1.000 depots. Het GLS 

netwerk voor wegvervoer maakt de groep tot een van de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van 

Europa. Dagelijks worden circa 17.000 medewerkers en circa 26.000 voertuigen ingezet. In 2016/17 vervoerde 

GLS 508 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,5 miljard euro. 

 

Voor meer informatie: gls-group.eu 

 

Contact GLS Belgium: Carolle van Dijck 

Humaniteitslaan 233, 1620 Drogenbos, 

België 

Tel.: +32 2 55 66 174, Fax: +32 2 55 66 201 

E-mail: carolle.vandijck@gls-belgium.com 

 

 

 

Contact persdienst: Friederike Scholz 

STROOMER PRConcept GmbH, Rellinger 

Str. 64 a, 20257 Hamburg, Duitsland 

Tel.: +49 40 / 85 31 33 20, Fax: +49 40 / 85 

31 33 22  

E-mail: scholz@stroomer.de 

https://www.gls-one.be/#/
https://gls-group.eu/BE/vl/depot-parcelshop
https://www.gls-one.be/#/
https://cubee.be/nl/
https://gls-group.eu/BE/vl/home
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