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Pakketprijzen
op maat

Direct verzenden?

gls-info.nl/pakketinvoer

Scan de QR-code

en maak online je verzendetiket aan

GLS is een van Europa’s grootste pakketdiensten en
leider in kwaliteit. Voor ons is het pakket waar jouw ontvanger naar uitkijkt, het allerbelangrijkste. Je pakket is
bij ons dus in goede handen. Verzend vandaag nog snel
en eenvoudig via de GLS Parcel Shop.

De grootte van je pakket bepaalt de prijs

De prijs voor het versturen van je pakket baseren we niet
op gewicht, maar op de omvang. Daardoor is de prijs gemakkelijk te bepalen. De omvang van het pakket wordt
met een meetlint bepaald (hiervoor meten we de langste + kortste zijde). Er zijn drie prijsklassen die corresponderen met de formaten S, M en L.

Alle voordelen op een rij

•
•
•
•
•
•
•

Binnen één werkdag overal in Nederland bezorgd
Gemakkelijk en snel verzenden binnen de EU
Je pakket is standaard verzekerd tot € 500
(met een eigen risico van € 50)
Vaste prijs op basis van pakketgrootte
Volg je pakket altijd en overal met Track & Trace
Standaard bevestiging van ontvangst
Online eenvoudig een verzendetiket aanmaken

Uitgesloten van verzending

GLS gebruikt een geautomatiseerd sorteersysteem voor
een snelle en voordelige bezorging. Pakketten moeten
daarom aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo geldt
bijvoorbeeld voor het versturen van een pakket via een
GLS Parcel Shop een maximale lengte van 120 cm (met
uitzondering van ShopReturn-pakketten) en een maximaal gewicht van 32 kg. Bekijk voor een volledig overzicht de Algemene Parcel Shop Voorwaarden van GLS
Netherlands bij uw Parcel Shop.

Prijzen voor Nederland
Formaat

Langste + kortste zijde

Prijs

S

max. 50 cm

€ 6,25

M

max. 80 cm

€ 7,95

L

max. 150 cm

€ 11,75

Prijzen voor de Europese Unie
Formaat

Langste +
kortste zijde

België
(BE)

Duitsland
(DE)

Euro 1

Euro 2

Euro 3

S

max. 50 cm

€ 11,00

€ 11,95

€ 12,50

€ 16,95

€ 22,50

M

max. 80 cm

€ 14,00

€ 15,95

€ 16,95

€ 27,95

€ 29,95

L

max. 150 cm

€ 17,50

€ 18,25

€ 18,95

€ 31,95

€ 34,95

Verzekering tot een bedrag van € 500 per pakket (met een eigen risico van € 50),
Track & Trace en ontvangstbevestiging zijn inbegrepen. Inclusief btw.
Wijzigingen onder voorbehoud.
Euro 1:

Denemarken (DK), Frankrijk (FR), Luxemburg (LU) en Oostenrijk (AT)

Euro 2:

Finland (FI), Ierland (IE), Italië (IT), Polen (PL), Portugal (PT), Spanje (ES)
en Zweden (SE)

Euro 3:

Bulgarije (BG), Estland (EE), Hongarije (HU), Kroatië HR), Letland (LV),
Litouwen (LT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK) en Tsjechië (CZ)

Let op:

• Er worden geen zendingen geaccepteerd naar: niet EU-landen, Griekenland, de
Kanaaleilanden, Vaticaanstad, San Marino, Monaco, Cyprus, Malta en alle overige
Europese eilanden met uitzondering van de Nederlandse Waddeneilanden.
• Het is niet mogelijk naar een postbusadres te sturen.
• De gordelomvang (1 x l + 2 x b + 2 x h) mag maximaal 3 meter bedragen. Daarnaast
mag elke zijde van het pakket niet langer dan 120 cm, niet hoger dan 60 cm en/of niet
breder dan 60 cm zijn.

• Het gewicht mag niet meer dan 32 kg per pakket bedragen,
• Pakketten dienen goed en deugdelijk verpakt te zijn, geen uitstekende delen te bevatten, een vlakke bodem te hebben alsook een zwaartepunt dat onder het midden ligt.
• Indien een pakket via een Parcel Shop wordt verzonden dat bijvoorbeeld vanwege
weigering door de ontvanger of om andere redenen niet bezorgd kan worden, dan
wordt dit pakket geretourneerd. De betaalde verzendkosten worden in een dergelijk
geval niet terugbetaald. Dit geldt ook voor pakketten die niet voldoen aan de Algemene Parcel Shop Voorwaarden van GLS Netherlands.
• Wij werken uitsluitend op basis van de Algemene Parcel Shop Voorwaarden van GLS
Netherlands. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij uw Parcel Shop.

