
 

 

PERSBERICHT 
 

GLS levert flexibel over grenzen heen 
 

 Internationale e-commerce groeit 

 FlexDeliveryService maakt pakketontvangst makkelijker 

 Nederland nu aangesloten op belangrijke Europese markten  

 

UTRECHT, 14 februari 2017. In een Nederlandse webshop besteld, in het 

buitenland flexibel bezorgd: pakketdienst GLS heeft de FlexDeliveryService 

verder uitgebreid. België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Polen zijn nu 

met Nederland verbonden.  

 

Online-consumenten shoppen steeds vaker over de grens. Dat biedt 

groeiperspectieven voor webshops. “Door handige bezorgoplossingen zoals de 

grensoverschrijdende FlexDeliveryService kunnen bedrijven beter buitenlandse 

klanten werven en hun een positieve koopervaring bieden”, aldus Milo Kars, 

General Manager bij GLS Netherlands. 

 

Service naar wens 

GLS Netherlands heeft de FlexDeliveryService in 2013 landelijk ingevoerd. 

Nederlandse bedrijven kunnen die service nu ook internationaal boeken en aan hun 

webshopklanten in België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Polen aanbieden. 

De service kan ook gebruikt worden voor zendingen naar Nederland.  

 

Dankzij de FlexDeliveryService kunnen consumenten eenvoudig zelf de bezorging 

van hun bestellingen regelen – online en zelfs als het pakket al onderweg is. 

Afhankelijk van het betreffende land kunnen ze uit verschillende bezorgopties 

kiezen. De pakketdienst bezorgt in het buitenland bijvoorbeeld op een dag die door 

de ontvanger is geselecteerd, levert de zending af bij een GLS PakketShop of 

bewaart het pakket in het GLS-depot tot het wordt afgehaald. Online-shoppers 

kunnen van deze service gebruik maken wanneer de winkelier die optie geactiveerd 

heeft en het e-mailadres van de ontvanger met instemming van de klant aan GLS is 

doorgegeven.  

 

Flexibel in Europa  

Voor nationale pakketten is de FlexDeliveryService al in veertien landen 

beschikbaar. Internationaal bood GLS de flexibele bezorging tot nu toe aan tussen  

  



 

België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Polen – in alle richtingen. Nu 

Nederland is aangesloten zijn meer belangrijke economische gebieden nauwer met 

elkaar verbonden. 

 

 
 

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 41 centrale 

overslagplaatsen en meer dan 700 depots. Het GLS netwerk voor wegvervoer maakt 

de groep tot een van de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. 

Dagelijks worden circa 14.000 medewerkers en circa 20.000 voertuigen ingezet. In 

2015/16 vervoerde GLS 431 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 

2,2 miljard euro. 
 

 

Meer informatie: gls-group.eu 
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