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Advertentiebrochure 
Schamper is het officiële studentenblad van de Universiteit Gent. Van enkele zwart-wit pagina’s 

zijn we over de jaren heen geëvolueerd naar een degelijk en fris ogend magazine in kleur dat 

gratis verspreid wordt over de hele universiteit. Sinds 2014 hebben we ons uitdeelbereik 

uitgebreid naar de Hogeschool Gent.  

Wie zijn we?  
 Schamper verschijnt tweewekelijks op 40 kleurenpagina’s, 

heeft een oplage van 4.000 exemplaren en wordt gratis 

verdeeld in alle faculteiten, studentenhomes en –restaurants 

van de Universiteit Gent en enkele faculteiten en restaurants 

van de Hogeschool Gent. Hoewel in eerste instantie een 

studentenblad, wordt Schamper ook gretig meegenomen door 

menig universitair medewerker.  

Adverteren in Schamper betekent dus rechtstreeks toegang tot 

alle studenten en personeelsleden van de UGent en de HoGent. 

Door de jaren heen bouwde ons blad een sterk lezersaantal op. 

Volgens een onderzoek uit 2008 van de vakgroep 

Communicatiewetenschappen van de UGent had Schamper 

maar liefst 10.000 lezers per editie. Ondertussen zijn we 

meegegroeid met de universiteit en kreeg ook onze website een grondige facelift. Schamper 

wordt ook online actief verspreid in PDF-formaat en op Issuu. Deze verspreiding gebeurt onder 

andere via onze eigen website, Facebook en Twitter.  

Een integraal archief met een gestructureerd overzicht van alle Schampers die ooit verschenen 

zijn kunt u op onze website vinden. In zijn leeftijdscategorie is Schamper vandaag zelfs het enige 

Vlaamse blad met een geheel en volledig onlinearchief.  

De feiten 
Oplage 4.000 exemplaren 

Doelgroep de jonge en kritische student 

 het academisch en administratief personeel 

 een trouwe schare abonnees 

Ratio advertenties/inhoud maximum 20% advertenties 

Formaat 276x210 mm 

 



Edities academiejaar ’17-’18 25 sept. (582) 26 feb. (589) 

 9 okt. (583) 12 maart (590) 

 23 okt. (584) 26 maart (591) 

 6 nov. (585) 23 april (592) 

 20 nov. (586) 7 mei (593) 

 4 dec. (587) 22 mei (594) 

 18 dec. (588) 

Meer informatie?  reclame@schamper.ugent.be 

Technische fiche 
Kleur en resolutie quadri, 300 dpi 

Bleed minstens 3 mm, bij voorkeur 5 mm 

Deadline 7 dagen voor publicatie 

Formaat PDF, TIFF of EPS 

Aanlevering elektronisch 

Prijzen 
Schamper: blad van papier 

Spread (2 pg.) 660 euro 

1 pagina 450 euro 

- backcover 600 euro 

2/3 pagina 350 euro 

1/2 pagina 257 euro 

1/3 pagina 225 euro 

1/4 pagina 175 euro 

1/6 pagina 150 euro 

Andere formaten, wedstrijden en promoties zijn mogelijk op aanvraag. 

Schamper: blad van bits 

Adverteren op www.schamper.be is ook mogelijk. Een rechthoekige banner met breedte 300 px 

bedraagt 20 per dag of 300 euro per maand.  

Opmaak 

Indien gewenst verzorgen wij de opmaak van een advertentie. Voor de backcover is dit gratis, 

voor alle overige advertenties kost deze dienst 40 euro bovenop de kostprijs van de advertentie. 

Korting 

  20% korting op het totaal bij drie of meer advertenties in een academiejaar.  

  20% korting op het totaal voor diensten, verenigingen en faculteiten van de UGent. 

Kortingen zijn beperkt cumuleerbaar tot maximum 30%. 

 

 



Advertentieformaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestelformulier 

Uw gegevens 
Naam bedrijf ............................................................................................................................ 

Adres ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

Telefoon ............................................................................................................................. 

E-mailadres ............................................................................................................................. 

BTW-nummer ............................................................................................................................. 

Reservering 
Formaat O 2 pagina’s (660 euro) O 1/2 pagina (275 euro) 

 O 1 pagina (450 euro) O 1/3 pagina (225 euro) 

 O backcover (600 euro) O 1/4 pagina (175 euro) 

 O 2/3 pagina (350 euro) O 1/6 pagina (150 euro) 

Editie O 25 sept. (582) O 26 feb. (589) 

 O 9 okt. (583) O 12 maart (590) 

 O 23 okt. (584) O 26 maart (591) 

 O 6 nov. (585) O 23 april (592) 

 O 20 nov. (586) O 7 mei (593) 

 O 4 dec. (587) O 22 mei (594) 

 O 18 dec. (588)  

Diensten en varia O opmaak (40 euro) 

 O adverteren op www.schamper.be (20 euro/dag) t.w.v. ........ 

Totaalbedrag ...................................................................................................................euro 

Voorwaarden 
De partijen in dit contract zijn VOSG vzw, Schamper en elke derde die dit contract onderschrijft 

met de bedoeling een advertentie te plaatsen in het studentenblad Schamper (hierna: ‘de 

adverteerder’). VOSG vzw en Schamper verbinden zich ertoe de door de adverteerder 

aangeleverde advertentie te publiceren. De verantwoordelijke uitgever van Schamper behoudt 

zich echter het recht om eenzijdig het contract op te zeggen indien de advertentie indruist tegen 

de goede zeden, de wetten van het land of als deze uitgaat van een politieke vereniging of 

politiek gekleurd is. In voorvermeld geval verwittigt de verantwoordelijke uitgever de 

adverteerder van zijn beslissing uiterlijk één dag voor de publicatie. De adverteerder verbindt 

zich ertoe het verschuldigde bedrag over te maken aan VOSG vzw en dit binnen een termijn van 

twee maanden na opname van de advertentie.  

Datum en handtekening adverteerder 
 


