Veilig verpakt = veilig afgeleverd
Voor een verzending via GLS moeten pakketten goed verpakt
zijn en voorzien van een pakketlabel. Een correcte verpakking
van uw zending houdt rekening met de aard, het gewicht en
de stevigheid van de goederen die worden verzonden.

Buitenverpakking
Kartonnen vochtbestendige dozen van hoge kwaliteit uit
dubbelwandig karton bieden over het algemeen een goede
bescherming aan de goederen. De hoeken, randen en vlakke
zijden verdienen extra aandacht. Nieuwe dozen genieten
de voorkeur. Gebruikte dozen zijn alleen geschikt voor
schokbestendige goederen. Hoe zwaarder de inhoud, hoe
steviger de buitenverpakking moet zijn.

Pakketlabels aanbrengen
Het pakketlabel/adresetiket moet volledig ingevuld worden
met de naam en adres van de afzender en dat van de
ontvanger.
Het moet op de grootste zijde van het pakket worden
gekleefd. Verwijder alle oude pakketlabels en verzend uw
pakketten liefst niet gebundeld, maar afzonderlijk.

Binnenverpakking
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In de doos moeten alle holle ruimten volledig met vulmateriaal
worden opgevuld, zodat de goederen in het pakket niet
kunnen bewegen. Bij de keuze van het opvulmateriaal moet
rekening gehouden worden met de aard, het gewicht en de
gevoeligheid van de verzonden goederen. Bij zwaardere en
gevoelige goederen moeten perfect passende vormstukken
van piepschuim worden gebruikt. Er mag geen direct contact
tussen de goederen en de buitenverpakking mogelijk zijn.

Sluiting
Het pakket moet met goed klevende plakband afgedicht worden en alle zijden moeten afgesloten worden. Hoe zwaarder
of hoe groter het pakket, des te steviger de sluiting moet zijn.
Een goede sluiting is een voorwaarde voor een veilig transport.

Het bundelen van pakketten gebeurd op eigen risico. Dit is
enkel toegelaten indien deze stevig samengebonden zijn en
er slechts 1 label aangebracht wordt op het totaalpakket.
Indien er goederen verloren gaan of beschadigd worden als
gevolg van het bundelen, kan GLS niet aansprakelijk gesteld
worden. In sommige gevallen kan een non meca taks worden
aangerekend.

