Verpakkingsrichtlijnen pakketzendingen
Met GLS worden in 41 Europese landen uw
zendingen snel, betrouwbaar en efficiënt
aan ‘huis’ bezorgd. Wij kunnen u een optimale bezorging beloven wanneer uw zendingen voldoen aan enkele eenvoudige
richtlijnen.
Omdat zendingen meerdere locaties binnen Nederland en Europa kunnen passeren is het van groot belang dat uw
zendingen correct verpakt zijn, zodat wij
ervoor kunnen zorgen dat uw zendingen
in de best mogelijke conditie aankomen.
Hieronder vindt u een aantal handige en
nuttige tips voor het verpakken van uw
zendingen.
GLS Netherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gegeven verpakkingsadvies. U als klant blijft verantwoordelijk
voor het op een correcte manier verpakken
van de zending voor transport.
• Kies de omvang van de verpakking afhankelijk van de inhoud. Dozen die niet
vol zitten kunnen in elkaar zakken; te
volle dozen kunnen barsten.

• Gebruik altijd verpakkingsmateriaal van
hoge kwaliteit voor uw zendingen.
Neem sterkte, stootvastheid en duurzaamheid in aanmerking wanneer u uw
verpakkingsmaterialen kiest.

• Gebruik, indien nodig, banden of sterk
plakband als een goede manier om een
doos te sluiten en te beveiligen. Zorg
ervoor dat het etiket volledig zichtbaar
blijft.
• Plaats breekbare goederen in het midden van de verpakking en zorg ervoor
dat ze de kanten niet raken. Uw object
dient aan alle kanten goed tegen schokken en stoten te worden beschermd.
• Gebruik ‘deze kant boven’-stickers voor
niet-solide goederen.
• Voor geschenken raden wij u aan, over
de cadeauverpakking, ook een beschermende verpakking aan te brengen. Veel
goederen worden verkocht in een aantrekkelijke verpakking die niet altijd geschikt is voor transport.
• Indien u een doos hergebruikt, verwijder
dan eerst alle oude verzendetiketten
en stickers. Zorg ervoor dat de doos in
goede staat verkeert en niet versleten is.

GLS Netherlands kan pakketten weigeren
die niet voldoen aan de verpakkingsrichtlijnen. Deze pakketten worden retour
gestuurd aan de afzender.

• Lever uw zendingen niet gebundeld
aan. GLS Netherlands kan uw pakketzendingen alleen machinaal verwerken
wanneer deze separaat worden aangeboden.

• Kies dozen van karton met een omslag
van goede kwaliteit. Gebruik zware kwaliteit en dubbel gelaagd karton voor
waardevolle zaken.
• Vul alle loze ruimte in de doos op met
vulmateriaal, bijvoorbeeld piepschuim
vlokken, luchtzakken of kartonreepjes.
De goederen moeten niet kunnen
schuiven. Het vulmateriaal moet geschikt zijn voor de te verzenden goederen. Gebruik voor zware en kwetsbare
artikelen vormen van piepschuim die
precies passen.

Non-Conveyables
(niet-automatisch sorteerbare goederen)
Pakketzendingen die wij niet machinaal
kunnen sorteren, vanwege aard, omvang,
vorm of verpakking, worden Non-Conveyables genoemd. Deze zendingen
worden handmatig verwerkt, waarvoor
een toeslag berekend wordt. De volgende
omschrijvingen van zendingen kunnen
door GLS Netherlands als Non-Conveyable
aangemerkt worden:
• de aard van de goederen kan door automatische sortering beschadigen;
• de goederen kunnen schade toebrengen
aan het automatisch sorteersysteem;
• de lengte van de zending is groter dan
120 cm en/of de breedte is groter dan 60
cm en/of de hoogte is groter dan 60 cm;
• de pakketten zijn niet of niet deugdelijk
verpakt;
• de pakketten hebben uitstekende delen,
een niet vlakke bodem of het zwaartepunt van de zending ligt boven het midden;
• de pakketten zijn kokers of rollen.

• Voor ons proces is een correct verzendetiket, waarop de juiste adresinformatie
staat, van het grootste belang.
• Plak het verzendetiket altijd op de grootste zijde van het pakket.
• Postbusadressen worden niet als een
correct adres beschouwd.

