
BAPP-leden

Our offer, your benefit



Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

BusinessParcel

●

●

België
Tarief geldig van: 01/01/2022 Voor: BAPP

Tarief geldig tot: 31/12/2022 Vertrekplaats: 

1 6,07 €

2 5,50 €

Business Parcel
1

pakketten/zending Prijs per pakket

1) Maximaal 31,5 kg

De transportprijzen worden berekend op basis van het volumegewicht (1 m³ = 250 kg) indien het volumegewicht groter 

is dan het reële gewicht.

Optionele Services

3 5,36 €

≥ 4 5,14 €

ShopDeliveryService + 0,00 €

ShopReturnService + 2,77 €

In geval van verlies of schade van een pakket, waarvoor GLS verantwoordelijk is, zal GLS – in afwijking op artikel 8.1. van de AV – een 

aansprakelijkheid aanvaarden, gebaseerd op de huidige waarde van de pakketten, met een absoluut maximum van 750 EUR per pakket (vrachtprijs 

inbegrepen en beperkt tot de aankoopprijs van het pakket of de huidige waarde voor tweedehands pakketten), doch enkel wanneer de afzender 

geen transportverzekering heeft. In de gevallen waarin de afzender een transportverzekering heeft, zal de aansprakelijkheid van GLS beperkt zijn 

tot een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het 

beschadigde of verloren gedeelte van het pakket.

Toeslagen

Meerprijs per pakket

Cash Service + 8,64 €

Pick&Return Service + 7,62 €

Pick&Ship Service + 7,62 €

Veiligheidstoeslag + 0,10 € Meerprijs per pakket

Peak Surcharge + 0,20 € Meerprijs per pakket

Toeslag 'Extra zwaar' Pakketten zwaarder dan 25 kg + 3,00 € Meerprijs per pakket

Toeslag "Extra groot" Pakketten groter dan 126 dm³ + 2,00 € Meerprijs per pakket

(De periode waarin deze toeslag geldt, zal elk jaar gecommuniceerd worden voor 1 november.)

Annuleren van een afhaalopdracht + 7,62 € Per geannuleerde opdracht

Servicekosten + 10,00 € Per factuur

Via domiciliëring: 0,00 €

Manuele sortering Goederen die omwille van hun aard, afmetingen of 

verpakking NIET automatisch kunnen gesorteerd 

worden.

+ 2,22 € Meerprijs per pakket

Magazijnkosten + 4,38 € Per pakket per dag

Brandstoftoeslag 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.

Kilometerheffing + 0,05 € Meerprijs per pakket

(Indien de zending maximaal 5 dagen in ons magazijn verblijft, wordt de kost niet aangerekend.)

Manuele etikettering + 0,51 € Meerprijs per pakket

Manuele incodering + 0,51 € Meerprijs per zending

Bericht van niet levering + 7,31 € Per document

Terugzending van niet geleverde goederen Zelfde prijs als de originele zending zonder toeslagen

Bewijs van levering (gratis via www.gls-group.eu) + 7,27 € Meerprijs per pakket

Levering op datum

(niet dag B)

% van de vrachtprijs 0% Per dag

met een minimum van + 0,00 €

Tweede aanbieding

en niet leverbare zendingen

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)
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

BusinessParcel België
Tarief geldig van: 01/01/2022 Voor: BAPP

Tarief geldig tot: 31/12/2022 Vertrekplaats: 

Geldigheid van dit tarief

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Stempel

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document 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 GLS.

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) 

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

behoudt GLS het recht om deze tarieven te herzien.

Uw kortingen werden reeds verrekend in dit tarief.

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

Het degressief tarief wordt niet toegepast bij gebruik van mini/maxi labels

Naam en handtekening klant ‘Voor akkoord’

Maximale grootte per pakket:

 • Maximaal 200 cm x 80 cm x 60 cm

 • Omtrek (1x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte): maximaal 300 cm

Transport van gevaarlijke goederen is alleen toegelaten indien deze onder de LQ reglementering vallen.

Prijzen in Euro exclusief BTW.

De vermelde transportprijzen kunnen nog vermeerderd worden met toeslagen.
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

1)

2)

3)

4)

5)

EuroBusinessParcel Europa
Tarief geldig van: 01/01/2022 BAPP

Tarief geldig tot: 31/12/2022

30 kg
 4)

31.5 kg
 4)

  RTT
1

Prijs per pakket

Luxemburg (G.H.) LU 6,25 8,56 9,71 12,44

Wegtransport ISO 

Code
5 kg 

4)
10 kg

 4)
15 kg

 4)
25 kg

 4)

13,15 20,70 1

Nederland NL 6,25 8,56 9,71 12,44 13,15 20,70 1

Bulgarije BG 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41 51,84 5

Denemarken (Excl. Faeröer eilanden en Groenland) DK 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 2

13,15 20,70 2

Estland EE 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41

Duitsland DE 6,25 8,56 9,71 12,44

51,84 4–5

Finland FI 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 4–6

Frankrijk FR 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 2–3

17,86 24,76 3

  Corsica 61,00 62,88 64,35 65,81 69,46

  Monaco MC 9,41 11,27 12,76 14,22

76,36 3

Griekenland GR 71,66 92,07 112,45 153,25 173,66 214,44 5–6

Groot-Brittannië GB 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 2–3

60,62 68,31 3–4

Hongarije HU 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73

  Kanaaleilanden/Noord-Ierland/Isle of Man ³ 51,82 51,82 56,02 58,10

31,45 3

Ierland IE 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3

Italië (incl. Sicilië en Sardinië) IT 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3–4

23,73 31,45 3–4

  Vaticaanstad ³ VA 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73

  San Marino ³ SM 14,94 16,75 19,15 21,22

31,45 3–4

Kroatië HR 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3–6

Letland LV 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41 51,84 4–5

39,41 51,84 4–5

Noorwegen ³ NO 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41

Litouwen LT 24,82 28,10 29,39 33,77

51,84 3–6

Oostenrijk AT 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 3

Polen PL 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3

39,41 51,84 3–4

  Azoren, Madeira ² 93,27 96,55 97,86 102,24 107,89

Portugal PT 24,82 28,10 29,39 33,77

120,30 4+

Roemenië RO 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3

Slovenië SI 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3

23,73 31,45 3

Spanje ES 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63

Slowakije SK 14,94 16,75 19,15 21,22

37,67 3

  Balearen ² 70,98 74,01 75,52 79,19 82,24 89,27 4–5

  Andorra ³ AD 87,84 90,88 92,39 96,07 99,12 106,15 3–4

99,12 106,15 5–6

  Gibraltar ³ GI 87,84 90,88 92,39 96,07 99,12

  Canarische eilanden, Melilla, Ceuta ² ³ 87,84 90,88 92,39 96,07

106,15 3–4

Tsjechië CZ 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3

Zweden SE 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3–5

31,45 3–4

Luchtvrachtbestemmingen 
2)

Zone basisprijs 1 kg elke volgende kg RTT
1

23,73 31,45 3

  Liechtenstein ³ LI 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73

Zwitserland ³ ⁵ CH 14,94 16,75 19,15 21,22

Turkije
3) 56,80 € + 4,18 € 5–6

Albanië
3)

, Bosnië & Herzegovina
3)

, Cyprus (EU), Faeröer
3)

, IJsland
3)

, Kosovo
3)

, 

Malta, Macedonië
3)

, Montenegro
3)

, Servië
3)

62,57 € + 7,56 € 4–5

Reguliere transit tijd in werkdagen. Leveringstermijnen kunnen soms overschreden worden door douanebehandeling en/of 

levering op eilanden.

Luchtvrachtbestemmingen: Voor deze bestemmingen is een beschrijving van de pakketinhoud in het Engels noodzakelijk 

(kopie factuur of pakbon).

De berekening gebeurt volgens volumegewicht (lengte x breedte x hoogte in cm/6 000), als het volumegewicht het werkelijke 

gewicht overschrijdt.

Retourkosten worden gefactureerd aan de verzender (bijv. weigering door bestemmeling).

Houd a.u.b. rekening met toeslagen voor douaneafhandeling (zie bijlage)

Op www.gls-group.eu vindt u bij de exportrichtlijnen de voorschriften voor douanedocumenten.

De transportprijzen worden berekend op basis van het volumegewicht (1 m³ = 250 kg) indien het volumegewicht groter is dan 

het reële gewicht.

In Zwitserland wordt geleverd zonder handtekening van bestemmeling.
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

EuroBusinessParcel Europa
Tarief geldig van: 01/01/2022 BAPP

Tarief geldig tot: 31/12/2022

Geldigheid van dit tarief

●

●

●

●

●

●

●

●

6)

7)

Maximale grootte per pakket:

 • Maximaal 200 cm x 80 cm x 60 cm

 • Omtrek (1x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte): maximaal 300 cm

Transport van gevaarlijke goederen is niet toegestaan. Goederen die onder de LQ reglementering vallen zijn enkel 

toegestaan voor bestemmingen via wegtransport.

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) 

Prijzen in Euro exclusief BTW.

De vermelde transportprijzen kunnen nog vermeerderd worden met toeslagen.

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

het recht om deze tarieven te herzien.

Pick&ShipService Afhaling in de EU en levering in België (of omgekeerd). + 18,46 € Meerprijs per pakket

Bijkomende kosten voor douaneafhandeling voor 

een terugophaling uit en/of levering in een niet-EU 

+ 44,41 € Meerprijs per pakket

Uw kortingen werden reeds verrekend in dit tarief.

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

Optionele Services

Pick&ReturnService Afhaling in de EU en levering op uw adres. + 18,46 € Meerprijs per pakket

AddOnInsuranceService  
6)

niet aangeboden Meerprijs per pakket

eDeclarationService  
7) Elektronische uitvoeraangifte + 41,20 € Meerprijs per zending

Indien verstuurd onder incoterm 50 + 8,20 € Meerprijs per zending

In geval van verlies of schade van een pakket, waarvoor GLS verantwoordelijk is, zal GLS – in afwijking op artikel 8.1. van de AV – een 

aansprakelijkheid aanvaarden, gebaseerd op de huidige waarde van de pakketten, met een absoluut maximum van 750 EUR per pakket 

(vrachtprijs inbegrepen en beperkt tot de aankoopprijs van het pakket of de huidige waarde voor tweedehands pakketten), doch enkel 

wanneer de afzender geen transportverzekering heeft. In de gevallen waarin de afzender een transportverzekering heeft, zal de 

aansprakelijkheid van GLS beperkt zijn tot een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het 

Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gedeelte van het pakket.

Indien de waarde van de goederen de maximale waarde van een land overschrijdt, dient een elektronische uitvoeraangifte te worden 

ingediend. Dankzij de eDeclaration Service van GLS kunt u de elektronische uitvoeraangifte vlot en snel indienen. Contacteer uw GLS depot 

voor meer informatie.

Toeslagen

Toeslag "Extra groot" (Pakketten groter dan 126 dm³) + 2,00 € Meerprijs per pakket

voor elke bijkomende positie (douanetariefcodes) + 6,24 € Meerprijs per lijn
ShopDeliveryService Levering in een GLS ParcelShop + 0,00 € Meerprijs per pakket

(De periode waarin deze toeslag geldt, zal elk jaar gecommuniceerd worden voor 1 november.)

Manuele sortering + 2,22 € Meerprijs per pakket

Manuele etikettering + 0,51 € Per label

Veiligheidstoeslag + 0,10 € Meerprijs per pakket

Peak Surcharge + 0,20 € Meerprijs per pakket

Servicekosten + 10,00 € Per factuur

+ 0,00 € Via domiciliëring

Manuele incodering + 0,51 € Per zending

Annuleren van een afhaalopdracht + 7,62 € Per opdracht

Per document

Bericht van niet levering + 7,31 € Per document

Terugzending van niet 

geleverde goederen

Retourkosten worden gefactureerd aan de verzender (bijv. weigering door bestemmeling).

Brandstoftoeslag 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.

Kilometerheffing + 0,05 € Meerprijs per pakket

Bewijs van levering Gratis beschikbaar op www.gls-group.eu

(De periode waarin het bewijs (online) opvraagbaar is, varieert naargelang het land van bestemming.)

Bij manuele opzoeking + 7,27 €

Tweede aanbieding

en niet leverbare 

zendingen

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)
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

Voor: 

Vertrekplaats: 

EuroBusinessParcel Europa
Tarief geldig van: 01/01/2022 BAPP

Tarief geldig tot: 31/12/2022

8)

Albanië, Bosnië & Herzegovina, Faeröer, IJsland, Kosovo, Macedonië, 

Montenegro, Servië

n/a n/a n/a 39,95 € --

Toeslagen voor douaneafhandeling in het importland worden 

aangerekend afhankelijk van de incoterm.

(Incl. 5 douane tariefcodes / landen van oorsprong)

Incoterm

10 20 30 40 50 
8)

Italië (Campione D'Italia, Livigno, San Marino, Vaticaanstad) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Groot-Brittannië (Kanaaleilanden, Isle of Man) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Zwitserland, Samnaun (extra 50 SFR transittol), Liechtenstein 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Noorwegen 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Turkije -- -- -- 39,95 € --

Spanje (Canarische eilanden, Melilla, Ceuta, Gibraltar, Andorra) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

20 DAP vracht inklaring, taxen, invoerrechten

30 DDP, VAT, unpaid vracht, inklaring, invoerrechten taxen

n/a = niet beschikbaar

Incoterm 50 vrijstelling: Deze incoterm kan alleen voor zendingen met een lage waarde (bijv. voor documenten) gebruikt 

worden (bovengrens van de waarde per land te respecteren)

Incoterm Afzender Ontvanger

10 DDP vracht, inklaring, taxen, invoerrechten -

Naam en handtekening klant ‘Voor akkoord’

Stempel

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document 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 GLS.

40 DAP, cleared vracht, inklaring taxen en invoerrechten

50 DDP vracht, inklaring -
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GLS Belgium nv/sa

GLS Belgium Distribution nv/sa

Humaniteitslaan 233

B 1620 Drogenbos

www.gls-group.com


