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HEMA fotoalbum test 2017
HEMA is vorig jaar overgestapt op een andere leverancier van haar
fotoboeken. Dat kwam haar op een storm van kritiek te staan. Mensen
konden hun fotoboek niet meer afmaken en de kwaliteit die men gewend
was (men drukte voorheen haar boeken bij Albelli af) bleek tegen te vallen.
We zijn nu een jaar verder en zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling die
HEMA heeft doorgemaakt. Laten we kijken naar onze bevindingen uit de
HEMA fotoalbum test.
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Website
De website van HEMA is
overzichtelijk en maakt dat
we eenvoudig de diverse
fotoproducten en dus ook
de fotoboeken kunnen vinden. Wat we prettig vinden is dat er een
prijsoverzicht is, waarbij we snel de prijzen van fotoalbums kunnen
vergelijken.

 

Prijs van een HEMA fotoboek
HEMA biedt liefst 13
verschillende formaten
fotoboeken. Qua prijs
kunnen we stellen dat
HEMA zeker niet een van de
duurste aanbieders is.
Daarentegen zien we ook
dat er zeker 10 aanbieders
goedkoper zijn. HEMA is
qua prijzen goedkoper geworden dan toen men de boeken nog bij Albelli
produceerde. Je kan bij HEMA besparen ten opzichte van andere aanbieders,
omdat je ook kan kiezen voor het afhalen van je fotoboek in de winkel. Dat
scheelt je €2,95 verzendkosten. De €1,50 verwerkingskosten betaal je altijd.

 

HEMA fotoalbum test: Software
HEMA heeft voor een softwarepakket gekozen dat op zich
gebruiksvriendelijk is en ook nog eens beschikbaar is voor Windows, Mac,
een internetbrowser en op een tablet. Groot voordeel van het pakket is dat
je kan doorwerken vanaf je computer op je tablet of in je browser. Ongeacht
waar je bent. Dat is wat ons betreft zeker een pré.
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34: Solentro

35: Artscow

Actie van de maand

Laat jouw beoordeling
achter
Wil jij een aanbieder
beoordelen? Laat hier jouw
reactie achter.

Fotoalbum
aanbieders

Het pakket kent behoorlijk wat opties, is uitgebreid qua pagina-indelingen
en heeft veel verschillende achtergronden en cliparts. Wat ons betreft een
prima keuze.

Bestellen en
levertijd
Bestellen via de site van
HEMA gaat prima. Je kan
betalen via Ideal, Paypal en
Creditcard.
Wij ontvingen ons fotoboek
na 5 werkdagen in huis. Dat
is op zich snel, maar er zijn behoorlijk wat aanbieders die sneller kunnen
leveren.

 

De kwaliteit van het HEMA fotoalbum
Het HEMA fotoalbum wordt in eerste instantie beoordeeld op de verpakking.
Want een fraai fotoboek, moet ook goed verpakt zijn. Bij HEMA is dat prima
geregeld. Het boek zit in een stevige verpakking. Wel valt op dat andere
aanbieders nog kiezen voor een extra plastic of foam verpakking en HEMA
dat niet doet.

Ons panel heeft het HEMA
fotoboek vervolgens
vergeleken met liefst 32
andere aanbieders. Bij
HEMA valt het panel over
het lijmwerk van het
fotoboek. Dit is behoorlijk
ver doorgelijmd, waardoor
het boek erg bol komt te staan. De afwerking van de binnenkant is verder
goed. Het boek is precies evenwijdig ingelijmd op de kaft en we zien op de
buitenkant geen storende barcode of reclame. We is het een beetje vreemd
dat er achterin het fotoboek liefst 3 lege pagina’s zitten. Dat lijkt overbodig.
De kleuren van het fotoboek worden als redelijk goed worden beoordeeld.
Soms ogen ze wat aan de overdreven rode kant.
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HEMA Service
Het laatste onderdeel in de
test is service. Wat daarin
opvalt is dat de
bereikbaarheid van
de HEMA klantenservice ons
tegenvalt. Dat was vorig jaar
ook het geval en nu weer.
We belden de
klantenservice en stuurden ook e-mails. Met name bij de e-mails was de
reactietermijn tegenvallend. Zo kregen wij in 1 geval pas na 13 dagen een
respons. Er zijn niet veel klanten die dit acceptabel zullen vinden. En dat is
dus niet voor het eerst dat ons dat overkomt.

Verder wel een positief punt: men biedt een workshop op het HEMA
hoofdkantoor in Amsterdam. Dat is een mooie extra service.

 

Conclusie
HEMA presteert dit jaar weer naar behoren in onze test. Kwalitatief valt het
boek in positieve zin op en ook de software is prima. De levertijd is goed en
de prijzen zijn redelijk. Zo lang je de klantenservice niet nodig hebt, hoeft dit
geen beperking te zijn. Heb je deze wel nodig, dan kan je het beste bellen.
Een reactie op de mail kan weken duren.
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