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- Pakketprijzen
op maat -

Stempel Pakketshop

Voor vragen kunt u contact opnemen met GLS Netherlands op
www.gls-info.nl
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Prijzen voor Nederland*

GLS is een van de drie grootste pakketdiensten van
Europa. Maak gebruik van het eenvoudig en
betrouwbaar verzenden van uw pakketten met GLS;
Europees leider in kwaliteit!
De GLS Pakketshop:

Langste + kortste zijde**

Prijs

S-Pack:

max. 50 cm

€ 6,25

M-Pack:

max. 80 cm

€ 7,95

L-Pack:

max. 150 cm

€ 11,75

Verzekering, Track & Trace en handtekening voor ontvangst zijn inbegrepen.

Prijzen voor de Europese Unie*
Langste +
kortste zijde**

drie maten - drie prijsklassen
S-Pack:

De prijs voor het versturen van uw pakket is niet
gebaseerd op het gewicht, maar op de omvang.
Daardoor is de prijs snel en eenvoudig te bepalen.
De omvang van het pakket wordt met een meetlint
bepaald (langste + kortste zijde van het pakket).
Er zijn drie verschillende prijsklassen die,
onafhankelijk van het gewicht (max. 32 kg),
corresponderen met de maten S, M en L.

Voordelen voor u:
•
•
•
•
•
•

Wij bezorgen uw pakket binnen één werkdag overal in
Nederland
Naar de rest van Europa bezorgen wij uw pakket met
hetzelfde gemak
Uw pakket is tot maximaal €500,- verzekerd (met een
eigen risico van €50,-)
Duidelijke prijsstelling
Uw pakket is tijdens het gehele traject te volgen aan
de hand van het nummer op uw verzendetiket
Standaard handtekening voor ontvangst

max. 50 cm

België Duitsland Euro 1

Euro 3

€ 11,95

€ 12,50 € 16,95 € 22,50

M-Pack: max. 80 cm

€ 14,00 € 15,95

€ 16,95 € 27,95 € 29,95

L-Pack:

€ 17,50

€ 18,95 € 31,95 € 34,95

max. 150 cm

€ 11,00

Euro 2

€ 18,25

Verzekering, Track & Trace en handtekening voor ontvangst zijn inbegrepen.

Euro 1: Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Oostenrijk
Euro 2: Finland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Spanje, Zweden
Euro 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Tsjechië
* Alle prijzen zijn in euro's en inclusief 19% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud.
** Meting vindt altijd plaats over twee verschillende zijden van het pakket.

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 anders dan de Nederlandse Waddeneilanden.
• Zendingen gericht aan geadresseerden op een postbusadres zijn niet toegestaan.
• De maximale gordelomvang (2 x de hoogte + 2 x de breedte + 1 x de langste
zijde van het pakket) mag maximaal 3 meter bedragen. Daarnaast mag elke
zijde van het pakket niet langer zijn dan 120 cm, niet hoger dan 60 cm en niet
breder dan 60 cm. 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 Pakketshop wordt verzonden dat bijvoorbeeld
vanwege weigering door de ontvanger of om andere redenen niet bezorgd kan
worden, dan wordt dit pakket geretourneerd. De reeds betaalde verzendkosten
worden in een dergelijk geval niet terugbetaald. Dit geldt ook voor pakketten
die niet voldoen aan de Algemene Pakketshop Voorwaarden van GLS
Netherlands (bijvoorbeeld pakketten die zwaarder zijn dan 32 kilogram).
• Wij werken uitsluitend op basis van de Algemene Pakketshop Voorwaarden van
GLS Netherlands. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij uw Pakketshop.

