
Mogen we u binnenkort begroeten als 
nieuwe adverteerder/ster in Rondje Usselo? 

Graag willen we de mogelijkheden om te adverteren in Rondje Usselo onder uw aandacht brengen. 

Rondje Usselo is een dorpsblad voor en door inwoners. Het is een uitgave van Vereniging Buurtkring Usselo  
(erkend orgaan van de gemeente Enschede) met als doel inwoners van Usselo en omgeving te informeren 
over nieuws, ontwikkelingen, activiteiten, evenementen en gebeurtenissen in en rondom Usselo.

Rondje Usselo verschijnt vijf keer per jaar: februari, april, juni, oktober en december en wordt huis-aan-huis 
bezorgd door vrijwilligers. De oplage is 550 stuks. Rondje Usselo wordt gedrukt in een A5-boekje in kleur 
met ca. 36-40 pagina’s. Tevens wordt Rondje Usselo ook gepubliceerd op www.usselo.nl en op 
www.facebook.com/buurtkringusselo (ruim 700 volgers). 

Op de achterkant vindt u onze tarieven, waarbij we u ook willen attenderen op het plaatsen van een 
ADVERTORIAL. Dit is een A5 pagina die u zelf met woord en beeld kunt invullen voor slechts € 65!   
Zo kunt u eenmalige acties, cursussen, workshops of seizoensgebonden zaken onder de aandacht brengen. 

Als ondernemer steunt u met uw advertentie ook ons mooie Usselo! 

Verschijningsdata Rondje Usselo 2023 en deadlines: 

Februari        -> deadline: vrijdag 6 januari
April              -> deadline: vrijdag 3 maart
Juni (zomer) -> deadline: vrijdag 5 mei
Oktober        -> deadline: vrijdag 1 september
December    -> deadline: vrijdag 3 november

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen via redactie@usselo.nl.  
Onze redactie bestaat uit: Debbie Voogsgeerd, Elsberth Dirkzwager, 
Gerrit-Jan Hunting en Caroline van Munster. 

We hopen dat binnenkort ook uw advertentie in Rondje Usselo te zien zal zijn! 

Een hartelijke groet van de redactie van Rondje Usselo 

Beste ondernemer/neemster,



 
                                    Tarieven en mogelijkheden adverteren  
                                                       Rondje Usselo  2023  
                                  
                                  versie 01-01-2023 

 
 

Formaat  Afmetingen  Positie  Kosten 
jaarcontract   
(5 edities)  

Eenmalig 
*  

1/8 pagina  40x65 mm (hxb)  Wordt per editie bepaald, waar ruimte is  €80  €25  

1/3 pagina  56 x 123 mm (hxb)  Wordt per editie bepaald, waar ruimte is  €150  €45  

½ pagina  86 x123 mm (hxb)  Wordt per editie bepaald, waar ruimte is  €210  €55  

1/1 pagina  180 x 123 (hxb)  Wordt per editie bepaald, waar ruimte is  €290  €70  

Advertorial**  
1/1 pagina  

Ca. 200 woorden incl.  
logo en foto(‘s)  

Op pagina ‘Bedrijvigheid’  N.v.t.   €65  

  
*  Eenmalig adverteren is alleen mogelijk indien er ruimte is (o.a. afhankelijk van aantal pagina’s van een editie).   
**Een advertorial is een betaalde tekst voorzien van een commerciële boodschap en/of logo en foto(’s).    
    (Wijzigingen voorbehouden) 
 
Informatie en voorwaarden adverteren Rondje Usselo 2023 

• Advertenties worden geplaatst in full colour (= kleur, mits ook in fc aangeleverd).  
• Advertenties dienen kant-en-klaar aangeleverd te worden in de bestandstypes EPS of PDF in het 

gekozen formaat (zie tabel).  
• Wij kunnen geen advertenties (op)maken. Dat moeten adverteerders zelf (laten) doen via een 

reclamebureau of vormgever. Wij kunnen wel onze drukkerij Te Sligte vragen om een advertentie 
op te maken. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht.   

• Jaarcontracten lopen van januari t/m december voor 5 edities: februari, april, juni, oktober en 
december.   

• Jaarcontracten worden automatisch verlengd. De opzegtermijn is uiterlijk 31 december 2023.    
• Prijzen zijn inclusief btw.  
• De inhoud/opmaak van de advertenties mogen tussentijds gewijzigd worden, mits tijdig (vier 

weken voor verschijnen) toegestuurd naar redactie@usselo.nl.   
 

Kijk voor meer informatie over Rondje Usselo op www.usselo.nl/rondje-usselo.  
 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de redactie: redactie@usselo.nl. 


