
GELD BESPAREN MET BRIEVEN VERSTUREN! 
 

Beste mensen, 

 

Ook dit jaar hebben we met X2X Worldwide Express gunstige posttarieven kunnen 

afspreken. Door je post via hen te versturen kun je heel wat besparen. 

 

Je verstuurt je post in één pakket naar X2X, de rest doen zij. Je hoeft dus geen postzegels 

meer te kopen, maar krijgt achteraf een factuur.  

 

Hoe gaat het in zijn werk 

Om in aanmerking te komen voor deze tarieven, moet je wel aan wat voorwaarden voldoen. 

 

1. Doe alle brieven voor hetzelfde adres bij elkaar in een verzamelenvelop en adresseer 

deze met het adres uit de voorbeeldbrief. Gebruik een A4 of A5 envelop. Gebruik 

géén te grote enveloppen en vul ze niet te dik (zie foto’s achterkant). 

2. Heb je meerdere enveloppen voor één adres: bundel ze met een elastiek. 

3. Doe alle verzamel-enveloppen bij elkaar in een pakket voor X2X.: dat kan een grote 

envelop zijn of een doos Je kunt hiervoor de doos of envelop gebruiken waarin je je 

materiaal hebt ontvangen. 

4. Vul het bijgesloten formulier in en doe dit bij het pakket.  

LET OP: het formulier is niet correct. De post moet niet altijd naar het land waar de 

persoon vandaan komt. We vragen je daarom om het formulier aan te passen: 

 
5. Heb je meerdere pakketten? Voeg dan bij ieder pakket zo’n volledig ingevuld 

formulier.  

6. Stuur je pakket (via PostNL) naar onderstaand adres, dat kost je € 6,50. Een 

adresetiket vind je bij je bestelde materialen. 

 

X2X Worldwide Express 

Oldengaarde 19 

1083 TC Amsterdam 

 

Z.O.Z. voor meer informatie   



Nadat de doos is ontvangen en X2X deze heeft verwerkt, ontvang je binnen enkele weken 

van hen een gespecificeerde factuur met het aantal en gewicht van je verstuurde 

enveloppen. Deze nota moet je betalen. 

 

Om de kosten te drukken, kun je de deelnemers aan jouw evenement om een kleine 

bijdrage vragen. Met 50 cent of 1 euro per persoon kom je al een heel eind. Mocht je dan 

nog geld te kort komen, dan kun je het resterende bedrag, tot een maximum van € 100,- bij 

ons declareren. In dat geval betaal jij rekening van X2X en vul je daarna een 

declaratieformulier in: https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/declaratie 

 

Veel succes! Heb je vragen? 

Bel 020 77 33 500 of mail naar: writeforrights@amnesty.nl 

 

Groeten van het team Write for Rights! 

 

Tarieven voor het versturen via X2X naar de landen  

van Write for Rights 

 

 X2X PostNL 

Tot 20gr 1,10 1,40 

20-50gr 2,05 2,80 

50-100gr 3,15 4,20 

100-200gr 5,85 8,40 

200-300gr 6,85 8,40 

300-400gr 9,95 15,40 

400-500gr 10,50 15,40 

500-2000 gr 12,95 15,40 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED! 

C5 envelop, 23 bij 16 cm 

GOED! 

C4 envelop, 

32,5  bij 23 cm 

Goed! 

Dossierenvelop  

32,5 bij 23 cm, maximaal 3 cm dik 

NIET 

BRUIKBAAR! 

Dossierenvelop, 

(te groot, 46 bij 

32 cm) 

NIET BRUIKBAAR! 

Dossierenvelop, te dik gevuld  

(te dik, 23 bij 32 cm, bij 4 cm) 

mailto:writeforrights@amnesty.nl

