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De laatste jaren scoorde Fotogoed als een van de beste partijen in onze fotoalbum test. Gezien de vele, vele positieve
reacties die wij op onze site kregen over deze
aanbieder is dat niet ten onrechte. Sterke punten van
vorig jaar waren de uitstekende prijs-kwaliteit
verhouding, gecombineerd met prima software.
Als we de resultaten van de fotoalbum test 2015
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bekijken, dan is dit ook dit jaar de reden dat Fotogoed
weer uitstekend presteert in onze fotoboek
vergelijking en dus als 2e eindigt.

Kwaliteit
Vorig jaar eindigde Fotogoed op de eerste plek als het
gaat om fotoalbum afdrukkwaliteit. Dit jaar oordeelt
ons panel van gebruikers dat Albelli en Fotofabriek
iets beter scoren, maar dit verschil is wat ons betreft nihil. Ons panel die alle fotoboeken beoordeelde gaf aan
unaniem aan dat het een erg fraai boek is, met mooie kleuren en een nette afwerking.

Prijs
De fotoalbum prijzen van Fotogoed zijn ten opzichte van vorig jaar iets gedaald. Men is nog steeds goedkoper dan
menig ander aanbieder, terwijl er toch echt een betere kwaliteit geleverd wordt. Absoluut een van de sterkste punten
van Fotogoed is dan ook deze prijs-kwaliteitsverhouding. Dit jaar hebben we onze prijsvergelijking nog verder
uitgebreid en ook de prijzen van een 36 pagina’s hoogglans fotoboek en een 36 pagina’s lay- at fotoboek
meegenomen. Ook voor deze fotoalbums is Fotogoed een van de goedkopere partijen.

Software
De software van Fotogoed is nog steeds hetzelfde als vorig jaar. Dat betekent ook dat de opties nog steeds erg
compleet zijn en dat we hier te maken hebben met een van de beste pakketten voor het fotoalbum maken.

Mac software
De Macintosh software van Fotogoed is beperkter dan de Windows software. Zo zijn opties als “negatief”, “textuur” en
“verloop” niet beschikbaar in de Mac software. Ook zijn de fotobewerking en de tekstbewerking minder uitgebreid.
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Deze beperkingen daargelaten, is ook de Macbook software nog steeds erg volledig en beter dan veel andere
pakketten.
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De levertijd van het Fotogoed fotoalbum was ook dit
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jaar zoals we gewend waren van Fotogoed. Namelijk
5 werkdagen. Dit is zeer vergelijkbaar met de meeste
andere aanbieders en prima.

Service

Actie van de maand

De service van een fotoalbum aanbieder is voor ons
ook een belangrijk criterium in de test. Zo kijken we
onder andere naar de klantenservice, naar de online
hulp die men biedt en naar extra serviceaspecten als
thuiswinkel waarborg en spoedbestellingen.
Bij Fotogoed kan je als klant voor wat betreft service
positief verrast worden. Zo zijn er mogelijkheden om
maatwerk producten te bestellen (via de
klantenservice), kan je een spoedbestelling plaatsen en ook je fotoboeken laten inpakken in cadeaupapier.
Wat ons ook positief verraste was de snelheid waarmee vragen beantwoord worden. De mails die wij naar de
klantenservice stuurden werden in alle gevallen binnen een halve dag beantwoord. Vaak zelfs binnen 1,5 uur en ook
in het weekend! Wat wij zelf prettig vinden is dat een aanbieder lid is van een webshop keurmerk. Dat is bij Fotogoed
het geval.

Eindoordeel
Fotogoed is ook dit jaar weer een van de best presterende aanbieders in de fotoalbum test. Het is jammer dat andere
fotoalbum vergelijkingen, zoals die van de consumentenbond, alleen maar kijkt naar de wat bekendere namen. Wij
raden Fotogoed in ieder geval van harte aan.
[yasr_multiset setid=0]
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Sep 15, 2018by Anonymous on Fotogoed
Mooi Fotoboek

Ik ben erg tevreden met mijn fotoboek van Fotogoed. De foto's zijn mooi en de kaft ook. Het boek kan goed ver
opengeslagen worden. De software biedt voor mij voldoende mogelijkheden, al werd deze wel traag nadat ik er
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