
 

 

BRIEVEN VERSTUREN ÉN GELD BESPAREN! 
 

Brieven versturen kost veel geld. Daarom hebben we een paar tips om dit zo goedkoop 

mogelijk te doen:  

 

1. Verstuur niet elke kaart of brief apart, maar doe alles voor één adres bij elkaar in een 

envelop.   

2. Verstuur je brieven via X2X. Doorgaans zijn zij goedkoper dan PostNL. Hieronder lees 

je hoe dat werkt. 

3. Vraag brievenschrijvers op jouw schrijfactie om een kleine bijdrage. En zet de 

collectebus op een opvallende plek. 

4. Als je geld tekort komt, kun je tot maximaal € 100 declareren via 
https://www.amnesty.nl/organiseren/declaratie. 

5. Om extra geld te besparen hoef je de groetenkaarten niet naar het buitenland te 

sturen. Je stuurt ze samen met de andere post naar X2X, zij zorgen dat ze op het 

juiste adres terecht komen.  

 

Brieven versturen met X2X 

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

kopen, maar krijgt achteraf een factuur.  

 

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. Let op dat de groeten die je naar Amnesty Nederland stuurt, gesorteerd zijn per 

persoon. 

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

4. 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. 

5. Vul het bijgesloten formulier in en doe dit bij het 

pakket.  

6. Heb je meerdere pakketten? Voeg dan bij ieder 

pakket zo’n formulier.  

7. Stuur je pakket (via PostNL) naar onderstaand adres, 

dat kost je € 6,75.  

 

  

NB: Als je een online event 

organiseert kun je mensen 

vragen om hun brieven direct via 

X2X te versturen. Bij de 

schrijfpakketjes zit een brief 

waarin dit wordt uitgelegd.   

Om kosten te bespraken kun je 

de brieven ook zelf inzamelen en 

versturen zoals uitgelegd in deze 

handleiding. 

https://www.amnesty.nl/organiseren/declaratie


 

 

Het adres: 

 

X2X Worldwide Express 

Oldengaarde 19 

1083 TC Amsterdam 

 

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. 

 

Veel succes! Heb je vragen? 

mail naar: writeforrights@amnesty.nl 

of bel 020 77 33 500  

 

 

 

   

 

 

  

POSTTARIEVEN 2020 

 X2X POSTNL  

TOT 20gr  1,25 1,50 

20-50gr  2,70 3,00  

50-100gr  4,00  4,50  

100-200gr  6,95  7,50  

200-350gr  7,25 7,50 

350-2000gr EUR I  8,75 9,00 

350-2000gr EUR II  11,00  12,00 

350-2000gr WW  17,00  18,00  

EUR I:  Zwitserland  
EUR II: Malta   
WW:   Myanmar/ Turkije/Chili/Burundi/Colombia/ 

Algerije/Pakistan 

Checklist X2X 

1. Sorteer kaarten en brieven per adres 

 

2. Vul grote enveloppen (zie afbeelding  

onder voor formaten) 

 

NB: groetenkaarten geadresseerd aan 

Amnesty NL, wél sorteren en 

bundelen, hoeven níet  in 

onderstaande enveloppen (mag wel) 

 

3. Vul het X2X formulier in. Geen 

formulier? download het via 

https://www.amnesty.nl/organiseren

/tips-materialen 

 

4. Stuur het hele pakket op naar 

X2X Worldwide Express 

Oldengaarde 19 

             1083TC Amsterdam 

 
5. Betaal de factuur (houd je e-mail 

spamfolder in de gaten) 

 

6. Declareer eventueel (uiterlijk 31 

januari) max € 100 via 
https://www.amnesty.nl/organiseren

/declaratie 
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Dit deel moet je invullen. Enveloppen voor verschillende 
adressen binnen één land kun je bij elkaar optellen 

 Dit deel hoef je niet in te vullen 

LANDEN STUKS  X2X (P) X2X (G) 

Algerije       
Burundi       

Chili       

Colombia       
Malta       

Myanmar       
Nederland       

Pakistan       
Turkije       

Zuid Afrika       

Envelop niet groter dan C4: 229 mm x 324 mm, max gewicht = 2000 gram per envelop 

 Deze lijst ingevuld meesturen met de brieven naar:  
 

Check of deze gegevens zo kloppen, verbeter ze als dat nodig is en vul je telefoonnummer in!  

School/Amnestygroep: (indien van toepassing):  
Naam:  
Adres:   
Postcode/Plaats:  
Telefoonnummer:  
Contactpersoon:  
Email adres: 

X2X worldwide express  
Oldengaarde 19  
1083TC  
Amsterdam 

 


