PERSMEDEDELING
Pakketverzending

Nieuwe opties voor GLS-ONE


Nieuwe betaalopties Bancontact en Payconiq



Aantrekkelijke prijzen



Veilige en contactloze verzendingsmogelijkheden

Drogenbos, 11. november 2020. Via het verzendingsportaal GLS-ONE is pakketten
verzenden snel en eenvoudig. Sinds de coronapandemie is de vraag naar
pakketverzending bijzonder sterk toegenomen. Met de toevoeging van Bancontact
en Payconiq heeft GLS Belgium voortaan vijf veilige betaalmogelijkheden voor
GLS-ONE.
Een cadeau verzenden? Als privépersoon een tweedehandsproduct versturen? Of als
KMO regelmatig pakketten naar klanten verzenden? Dankzij het verzendingsportaal GLSONE van de pakketverzendingsspecialist GLS Belgium kan iedereen een pakket
verzenden. Betalen kan met kredietkaart (Visa en Master), via PayPal en nu eveneens
met Payconiq en Bancontact. Bedrijven kunnen bovendien een factuur voor de
terugbetaling van de BTW ontvangen.
Via het portaal kan de klant makkelijk verzendingslabels aanmaken, adreslijsten beheren,
pakketten volgen of diensten zoals Send@ParcelShop kiezen. De verzender geniet
tevens van lagere verzendingstarieven. Voor GLS-ONE is geen registratie vereist, maar
het is wel mogelijk. Geregistreerde gebruikers hebben na het inloggen toegang tot extra
functies.
Veilig en eenvoudig
„Van meet af aan hebben we maximaal ingezet op een optimaal gebruiksgemak en
flexibiliteit voor zowel verzender als bestemmeling“, aldus Luc De Schrijver, Managing
Director Belux van GLS. “En sinds we met de coronapandemie worden geconfronteerd is
daar nog een extra aspect van groot belang bijgekomen: veiligheid.”
De pakketten kunnen nagenoeg contactloos worden verzonden en ontvangen. De
voorbereiding van de verzending verloopt volledig digitaal. Het label kan de verzender
ofwel zelf afprinten of als QR-code opslaan en in een ParcelShop met behoud van een
veilige afstand laten scannen en uitprinten. Ook de levering door GLS verloopt

contactloos en dus perfect veilig. De bestemmeling kan GLS tevens een volmacht
(levering bij afwezigheid) voor pakketten bezorgen. Via de FlexDeliveryService of
Send@ParcelShop kan GLS het pakket op verzoek eveneens in één van de GLS
ParcelShops of Cubee ParcelLockers leveren.
Krachtig verzendingsportaal, een sterke GLS-groep
Via GLS-ONE kunnen pakketten nationaal en binnen Europa worden verzonden. In België
worden via GLS-ONE ongeveer 2 op 3 pakketten naar het buitenland verzonden, vooral
richting Frankrijk, Nederland en Duitsland. „Vaak kiest de verzender dan voor een levering
in een ParcelShop“, aldus De Schrijver. „De bestemmeling is soms niet thuis en wil dan
gebruik maken van een flexibele leveringsmogelijkheid, ongeacht uit welk land het pakket
wordt verzonden. Met ons sterk Europees GLS-netwerk kunnen we daar perfect op
inspelen!“ Het ParcelShop-netwerk van GLS omvat nu ongeveer 25.000 afhaal- en
leverpunten in 15 Europese landen.
Steeds meer klanten maken gebruik van GLS-ONE. In vergelijking met vorig jaar is het
aantal via GLS-ONE verzonden pakketten in 2020 verdubbeld.

GLS Belgium en GLS Group
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van de GLS Group. De GLS
Group verzorgt voor meer dan 240.000 klanten betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten en
daarnaast vracht- en expresdiensten. Bovendien vervoert GLS in de Benelux pallets en
stukgoederen via een geïntegreerd netwerk en in andere regio’s in Europa via geselecteerde
partners. “Kwaliteitsleider in de pakketlogistiek” is het motto van GLS. Met eigen ondernemingen en
partnerbedrijven is de GLS Group actief in 40 landen en via contractuele allianties is GLS tevens
met de hele wereld verbonden. In haar kernmarkt Europa is GLS met haar netwerk voor
wegvervoer één van de marktleiders voor pakketdiensten. In Canada en aan de westkust van de
Verenigde Staten is de GLS Group met eigen ondernemingen actief. Het GLS-netwerk omvat ca.
70 centrale en regionale hubs en ongeveer 1.400 depots. GLS heeft ongeveer 19.000
medewerkers in dienst en beschikt over een vloot van circa 28.000 bestelwagens en 4.000
vrachtwagens. In het boekjaar 2019/20 heeft GLS een omzet van 3,6 miljard euro gegenereerd en
667 miljoen pakketten bezorgd.
Voor meer informatie: gls-group.com
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