
Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

BE LU NL ●

36,77 € 51,90 € 64,46 € ●

35,53 € 50,09 € 62,21 € ●

34,31 € 48,28 € 59,95 € ●

33,12 € 46,20 € 57,37 €

* ●

BE LU NL

41,64 € 57,08 € 70,92 € ●

40,25 € 55,09 € 68,44 €

38,86 € 53,08 € 65,98 €

37,53 € 50,82 € 63,11 €

*

BE LU NL ●

21,10 € 28,96 € 28,96 €

22,82 € 31,40 € 31,40 € ●

24,59 € 33,86 € 33,86 €

33,29 € 45,89 € 45,89 € ●

40,26 € 55,57 € 55,57 € ●

44,94 € 62,05 € 62,05 €

52,03 € 71,62 € 71,62 €

56,63 € 78,03 € 78,03 €

63,64 € 87,73 € 87,73 €

68,31 € 94,16 € 94,16 €

75,31 € 103,81 € 103,81 €

80,30 € 110,60 € 110,60 €

9,98 € 13,58 € 13,58 €

Geldigheid van dit tarief

●

●

●

●

●

●

●

Voor de volledige toepassing van deze tarieven verwijzen wij u naar onze tariefvoorwaarden.

Uw kortingen werden reeds verrekend in dit tarief.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of worden verstrekt aan derden, op welke wijze of in welke vorm dan ook, zonder 

uitdrukkelijke toestemming van GLS. Het maken van kopieën van dit document is uitsluitend toegestaan voor gebruik in de organisatie aan wie dit document is verstrekt door 

De algemene en tariefvoorwaarden maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Voornaamste beperkingen van “Stukgoed”

+ freight.solution@gls-belgium.com

100 KG

GLS behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen door onvoorziene en/of buitengewone stijgingen van 

kosten door wettelijke bepalingen. (vb. wijziging van de kilometerheffing) 

500 KG

Per 100 kg +

●

( +32 (0)2 756 99 55

 � +32 (0)2 751 01 32

150 KG

450 KG

Prijzen in Euro exclusief BTW.

De vermelde portkosten kunnen nog vermeerderd worden met toeslagen.

Deze tarieven zijn gebaseerd op de opgegeven volumes. Indien deze volumes met meer dan 10% zouden afwijken, 

dan behoudt GLS het recht om deze tarieven te herzien.

Als de zending meer dan 4 palletten bevat, of één van de 

palletten niet aan bovenstaande criteria voldoet, gelieve u te 

richten tot onze dienst Freight Solution:

( +32 (0)2 756 99 55

 � +32 (0)2 751 01 32Dit tarief wordt enkel toegepast voor palletten met een oppervlakte van 

maximaal 120x100cm en een hoogte van 220cm.
+ freight.solution@gls-belgium.com

Zendingen bestaande uit een mix van verschillende soorten 

palletten en / of colli zijn niet toegelaten. Indien toch een 

dergelijke zending wordt meegegeven, zal deze afgerekend 

worden op basis van het taxeerbaar gewicht.

1

Prijs/Pallet

Dit tarief wordt enkel toegepast voor palletten met een oppervlakte van 

maximaal 100x120cm en een hoogte van 220cm.

BENELUX 2021

Maximale grondoppervlakte 120 X 100 cm

Palletten tot 600kg *

4

Max. gewicht per pallet: 1000kg

Offerte van: 01/01/2021

Tarief geldig tot: 31/12/2021

Definitie van een "Pallet"

BAPP

Deze prijzen zijn enkel geldig voor zendingen die uitsluitend uit 

palletten bestaan.

Maximaal 220cm hoog.

Prijs/Pallet

2

Prijs/Zending

40 KG

Stukgoed

1

3

3

2

Palletten tot 1000kg *

4

Een zending van meer dan 10 pakketten moet op een pallet 

geplaatst worden.

Een pakket vanaf 50 kg of 0,4 m³ moet op een pallet geplaatst 

worden.

250 KG

200 KG

50 KG

30 KG

400 KG

350 KG

Lengtes van meer dan 2 meter mogen maximum 25 kg wegen.

Lengte max. 400 cm.

Voor zendingen met grotere afmetingen kan er contact 

opgenomen worden met onze dienst Freight Solution:

300 KG
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BE LU NL

0,85% 0,85% #N/A

6,06 € 6,06 € #N/A
5,67 € 8,98 € #N/A

BE LU NL

● 0,38% 0,38% 0,38%
7,36 € 7,36 € 7,36 €

● BE LU NL

+ 50,00% + 50,00% + 50,00%

+ 50,00% + 50,00% + 50,00%

+ 3,03 € + 3,03 € + 3,03 €

+ 8,80 € + 8,80 € N/A

●

5,59 €   +     

3,96 €   +     

0,78 €   +     

10,00%

8,78 €   + 

7,04 €   +     

Na 80 weken of bij manuele opzoeking 7,04 €  +      

52,88 €   +   

BE LU NL

7,77% 8,97% 5,07%

10,00 €

Magazijnkosten

De lengte van de langste pakket van de zending bepaalt de 

verhogingscoëfficiënt.

Wachttijden chauffeur

per geannuleerde 

opdracht

16,94 €   +   

kilometer heffing

Gratis verblijf van de zending in onze magazijnen gedurende de eerste 48 uur. Bij overschrijding 

van deze termijn: per dag 1,23 € vermeerderd met 0,0295 € per kg per zending met een minimum 

van 4,44 €

GLS rekent een brandstoftoeslag aan met een variabel percentage, afhankelijk van de evolutie van 

de brandstofprijs. Deze brandstoftoeslag kan steeds aangepast worden aan de 

marktomstandigheden.

Servicekosten

Brandstoftoeslag

Volgende percentages worden toegepast op de portkosten

per maand

Tweede aanbieding

en niet leverbare zendingen

 

Annuleren van een 

afhaalopdracht

Bericht van niet levering

Gratis beschikbaar op www.gls-group.eu tot 80 weken na verzenddatum.

Voor elke bijkomende aanbieding zal de originele vrachtprijs opnieuw aangerekend worden, 

verhoogd met de overige toeslagen, tenzij de bestemmeling afwezig was, in welk geval GLS de 

volgende werkdag de zending opnieuw zal aanbieden, zonder meerkost. (Voor meer info, zie onze 

Algemene Voorwaarden)

per document

per document

per begonnen uur

Bewijs van levering

per bijkomende pakketBijkomende pakketten

(vanaf de 2e)

per zending

met een min. van

Levering op datum

(niet dag B)

per dag

Manuele etikettering

Manuele incodering

Pick&ShipService

Omruiling gebeurt enkel voor grondpalletten.

Indien de europalletten niet voor het einde van de 

volgende maand kunnen teruggegeven worden 

door GLS en de afzender wil het ontbrekende 

gedeelte opeisen, dient hij dit te doen binnen de 6 

maanden na de overdracht van de palletten aan 

GLS. Na deze periode, kan de afzender geen 

(enkele) compensatie meer claimen.

Toeslagen

% van de portkost

per label

Optionele Services

Bij taxatie op volume wordt per pallet een 

minimum hoogte van 1m50 genomen.

met een min. van

PalletExchangeService

HazardousGoodsService

met een min. van

Fix of % van het bedrag

Overige services

Pick&ReturnService

Tarief geldig tot: 31/12/2021 0

01/01/2021

Stukgoed

AddOnInsuranceService

Palletzendingen vanaf 5 palletten vervoert GLS 

via het Freight Solution netwerk. Deze zendingen 

dienen apart aangemeld te worden. Indien 

dergelijke zendingen toch via het 

distributienetwerk worden aangekondigd / 

verstuurd, kan dit aanleiding geven tot vertraging 

bij uitlevering en zal dit tarief toegepast worden.

Fix of % van het bedrag

Zendingen van meer dan 4 meter zijn niet toegelaten.

Palletten

Lengtes van meer dan 2 meter mogen maximum 25 kg wegen.

Lengte

Een pakket met een gewicht vanaf 50 kg kan worden 

beschouwd als pallet.

Als pallet wordt beschouwd alle goederen 

gestapeld op een kader (van hout, kunststof of 

andere) en die met een (hand) heftruck 

behandeld worden. Deze goederen zijn volledig 

omwikkeld met een folie of bij elkaar gehouden 

d.m.v. banden zodat geen enkele pakket los ligt.

Voor zendingen met een lengte van méér dan 200 cm: 1 cm 

(vanaf de eerste) = 1 kg.

1m³ = 250kg

Verhouding gewicht/volume

Bij de facturatie geldt altijd de hoogste gewichtsberekening.

Het pallettarief is van toepassing voor zover de 

maximale grondafmetingen van 120 x 100 cm en 

de maximale hoogte van 220 cm niet 

overschreden worden (de goederen mogen niet 

buiten de grondoppervlakte uitsteken) en tot een 

maximaal gewicht van 600kg per pallet.

+ vaste toeslag van

CashService

BAPP

Tariefvoorwaarden
Offerte van: 
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

●

●

● Deze Service is enkel beschikbaar in de Benelux

●

●

●

●

●

●

●

●

●

99,37 €

3 x de normale transportkost, met een minimum van 141,95 €

44,10 €  +  per opdracht

Definitie van een "TimeDefiniteService"

31/12/2021

01/01/2021Offerte van: BAPP

Uiterste tijdstip voor elektronische ontvangst (via EDI of SOS): 23u00 dag A

Contacteer ons voor uw Express Freight

Max. 4 palletten per zending

( +32 (0)2 756 99 55

2 x de normale transportkost, met een minimum van 

Operationele procedures

Tweede aanbieding

en niet leverbare zendingen

Indien de zending bij de eerste aanbieding niet kan geleverd worden zal GLS de zending 

de volgende dag opnieuw aanbieden via het gewone netwerk en zonder garantie op het 

leveringsuur. De toeslag voor de 'Express Service' blijft dan wel verschuldigd.

* Voor uw Express Parcel: raadpleeg ons tarief 'Express Parcel'

+ express@gls-belgium.com

Guaranteed24Service

HazardousGoods Service (ADR) is niet mogelijk.

+ freight.solution@gls-belgium.com

Tarieven

Temperatuurgevoelige goederen zijn niet toegelaten

Als de zending meer dan 4 palletten bevat, of één van de palletten niet aan bovenstaande criteria voldoet, gelieve u te 

richten tot onze dienst Freight Solution:

Indien er geen dagelijkse afhaling is voorzien op uw adres moet de vraag tot afhaling onze Customer Service bereiken 

voor 10u00.

Pick & Return en Pick & Ship Service zijn niet mogelijk

Indien de vraag tot afhaling wordt ingediend tussen 10u00 en 

14u00

On-Call Service

www.gls-express.be

Toeslagen specifiek voor TimeDefiniteService

Indien de zending niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet zal GLS de gehele zending via het gewone 

netwerk tegen de bijhorende condities en tarieven uitleveren zonder garantie op het afleveringsuur.

Als de overeengekomen leveringstijd overschreden wordt met meer dan 15 minuten, vergoedt GLS de transportkost 

die was betaald voor deze dienst, verminderd met de BTW, op voorwaarde dat de afzender aantoont dat GLS 

verantwoordelijk is voor de vertraging. De afzender kan geen aanspraak maken op een andere vergoeding omwille 

van de vertraging.

 � +32 (0)2 751 01 32

(Opgelet: Deze Service is enkel beschikbaar in de Benelux)

De goederen dienen gemarkeerd te worden met Express tape en sticker.

Afhaalopdrachten na 14u00 worden niet meer verwerkt.

On-Call Service: Indien de vraag tot afhaling wordt gedaan tussen 10u00 en 14u00 wordt een toeslag aangerekend.

12:00Service

Gegarandeerde levering
Bij de dienst ‘Express’ worden de goederen geleverd volgens de overeengekomen leveringstijd.

De Express bestelling zal niet bindend zijn als de zending niet beantwoordt aan de vereisten van GLS. De bestelling 

zal in dat geval behandeld worden als een gewone zending.

Tarief geldig tot: 0
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