
 

 

PERSBERICHT 
 

GLS Netherlands introduceert website  

met nieuwe extra's 
 

UTRECHT, 23 februari 2016. Nieuwe en praktische functies zijn nu centraal 

toegankelijk: de pakket- en vrachtdienst GLS biedt op haar nieuwe website nu 

voor het eerst toegang tot “MyGLS”, de all-in-one-portal voor zakelijke 

klanten. Particuliere klanten kunnen via de nieuwe website ook hun wensen 

kenbaar maken voor het bezorgen van hun pakketten. 

 

“MyGLS” – één portal, alle tools  

 

Met onmiddellijke ingang hebben geregistreerde GLS-klanten via de website 

toegang tot de nieuwe portal “MyGLS”. Eén keer inloggen – en alle GLS-tools zijn 

direct beschikbaar. Naast het volgen van pakketten, het zoeken van GLS-

vestigingen en een contactformulier kunnen bedrijven gebruik maken van het GLS-

verzendsysteem, opdracht geven voor het afhalen of retourneren van pakketten of 

hun persoonlijke instellingen bijwerken.  

 

Via de sidebar kunnen zij op elk gewenst moment weer bij “MyGLS” terecht. Ook 

de vrij toegankelijke functies ‘Zending volgen’, het ‘Zoeken van depots en 

PakketShops’ en ‘Contact’ zijn op elke pagina te activeren. 

 

Op maat gemaakt  

 

Volledig nieuw is het gedeelte dat op particuliere ontvangers is gericht. Hier vinden 

ontvangers alle belangrijke informatie over de uiteenlopende bezorgmogelijkheden 

en retourzendingen. Daarnaast kunnen zij GLS hun wensen omtrent de 

pakketbezorging kenbaar maken – bijvoorbeeld in het kader van de 

FlexDeliveryService of wanneer er op het moment van bezorging niemand thuis 

was.  

 

“Bedrijven maken graag en steeds vaker gebruik van onze Premium-oplossingen 

voor e-commerce zoals de FlexDeliveryService”, aldus Milo Kars, General 

Manager GLS Netherlands.  

 

 

 

 



 

Snel en volledig op de hoogte  

 

Dankzij het aangepaste design van de nieuwe website worden verzenders en 

gebruikers die meer over het bedrijf willen weten doelgroepspecifiek naar de 

gewenste pagina's geleid. De gebruikers kunnen gericht informatie verzamelen 

over GLS Netherlands en over de activiteiten van de GLS Group in heel Europa. 

Producten en diensten zijn al naargelang de specifieke behoeften – pakket-, vracht- 

of expresszendingen – oproepbaar.  

 

Ontdek de mogelijkheden via gls-group.eu – u bent van harte welkom! 

 

 
 

GLS in Nederland en Europa  

 

GLS Netherlands is een dochteronderneming van General Logistics Systems B.V., 

Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten voor 

meer dan 220.000 klanten in Europa en daarnaast express- en logistiekdiensten. 

Bovendien vervoert GLS in het Benelux-gebied pallets en stukgoederen via een 

geïntegreerd netwerk. “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 is via 

contractuele allianties verbonden met de hele wereld. GLS beschikt over 39 centrale 

overslagplaatsen en 688 depots. Het GLS netwerk voor wegvervoer maakt de groep 

tot een van de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks 

worden meer dan 14.000 medewerkers en ca. 19.000 voertuigen ingezet. In 2014/15 

vervoerde GLS 436 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,1 

miljard euro. 
 

 

 

PR-bureau GLS  

STROOMER PRConcept GmbH, Rellinger Str. 64 a, 20257 Hamburg, Duitsland  

Tel.: +49 40 85 31 33 0, E-mail: mail@stroomer-pr.de 

 

 

https://gls-group.eu/NL/nl/home

