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vallen. vallen. 

  

Benieuwd naar de Aldi fotoboek test 2019? Aldi was
vorig jaar een grijze middenmotor in onze test. Men
eindigde op een 19e plek. De goedkope fotoboeken
waren positief, maar de kwaliteit viel in negatieve zin
op. We hoopten dit jaar op een beter resultaat.
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Aldi staat natuurlijk bekend als prijsvechter op de
Nederlandse markt. Men heeft al jaren een fotoservice
die wordt aangeboden op de website. Deze website
vinden we persoonlijk niet heel duidelijk. Zeker als je
wilt zoeken naar de prijzen van fotoboeken dan is dat
wel eens wat lastig. 

 

Aldi fotoboek test 2019: software
De Aldi software is alleen beschikbaar voor Mac en
Windows, maar is iua opties best een goed pakket. We
missen wel elke opties, zoals het wisselen van foto’s
tussen kaders en het wijzigen van het formaat boek.
Themaboeken kan je beperkt samenstellen. 

 

Prijs van de fotoboeken:
Net als vorig jaar blijkt Aldi weer een uitstekende partij
te zijn wanneer het aankomt op prijzen voor
fotoboeken. Voor fotoboeken met standaard papier is
Aldi één van de goedkoopste opties. Voor sommige
boeken (A4) is men iets goedkoper dan bijvoorbeeld
hetFotoabum, maar heel iets duurder dan Fotoalbums-
maken. Kies je voor platliggend papier, dan is men
eveneens zeer goed geprijsd. Uit onze platliggende
fotoalbum test uit de zomer van 2018 blijken de
platliggende boeken ook redelijk goed te zijn.

 

Kwaliteit en levertijd
Aldi is een van de weinige leveranciers die meer dan 10
werkdagen nodig heeft om het fotoboek bij ons af te
leveren. In totaal duurt het 13 dagen voordat we het
boek ontvangen.

De kwaliteit van het standaard fotoboek bleek vorig jaar
een aandachtspunt. Dit jaar keek ons panel er uiteraard
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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

weer kritisch naar en dit viel wederom tegen. Zo was
het binnenwerk scheef ingeplakt op de kaft en dat oogt
gewoon slordig. Ook was de kaft kwalitatief minder
mooi dan bij het veel andere aanbieders in onze
fotoalbum test 2019. De kleuren van de foto’s in het
boek zijn niet slecht, maar andere fotoboeken zijn
gewoon beter. Dat maakt dat Aldi behoort tot de
leveranciers met kwalitatief de minste fotoboeken. 

 

Service
We probeerden de Aldi klantenservice te bereiken,
onder andere via e-mail. Dat lukt in één geval niet, toen
er gedurende een dag een storing bleek op het
contactformulier. Op andere momenten lukt het
gelukkig wel. Toen duurde het iets minder dan een dag
voordat we een reactie kregen.

Zoals gezegd is de website van Aldi niet superhandig.
Zo kunnen we met pijn en moeite wel de prijzen van de
fotoboeken achterhalen, maar dat gaat via een erg
onhandig overzicht. Ook zijn er weinig extra service
opties om uit te kiezen. Er zijn bijvoorbeeld geen
cursussen, geen maatwerk, geen spoedbestelling, geen
cadeauverpakkingen.

Conclusie Aldi fotoboek test 2019:
Aldi eindigt op een 22e positie in onze test. Men levert
fotoboeken die bijzonder goed geprijsd zijn, maar
daarvoor krijg je kwalitatief niet het beste boek. Is dit
voor jou niet cruciaal, dan kan je bij Aldi een prima deal
sluiten. 

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-solentro
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-artscow
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/actie-tfm
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/actie-albelli
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/beoordelingen
http://fotogoed.nl/
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-hetfotoalbum


26-5-2020 Aldi fotoboek test 2019 • Tips Fotoalbum maken

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/aldi-fotoboek-test-2019/8193 4/10

Prijs vergelijking
fotoboek maken

1:
Fotoalbums
maken

2: Hetfotoalbum

3: Printsy

4: Aldi Foto

5: Fotofabriek

6: Fotogoed

7: Fotogeschenk

8: Blokker

9: Poster XXL

10: MyPhotofun

11: Fotoalbum.nl

12: Foto Quelle

13: smartphoto

14:
Henzo Your
Photo's

15: MyPoster

16: Albelli

17: Fotoboeken.nl

18: Vistaprint

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/fotoalbums-maken
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-hetfotoalbum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-printsy
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-aldi
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-fotofabriek
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotogoed
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotogeschenk
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-blokker
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-posterxxl
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myphotofun
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotoalbumnl
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotoquelle
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-smartphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-henzo
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myposter
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-albelli
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-fotoboeken-nl
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-vistaprint


26-5-2020 Aldi fotoboek test 2019 • Tips Fotoalbum maken

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/aldi-fotoboek-test-2019/8193 5/10

19: Fotoboeknu

20: HEMA

21: Saal Digital

22: CEWE

23: myphotobook

24: Kruidvat

25: AH Foto

26: Foto.com

27: Pixbook

28: TicTacPhoto

29: Pixum

30: Whitewall

31: Blurb

32: Artscow

33: Photobox

34: Profotonet

35: Solentro

Let op: de prijzen zijn
vergeleken exclusief
kortingsacties

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/fotoboeknu
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-hema
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-saal-digital
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-cewe
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myphotobook
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-kruidvat
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-ah-foto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotocom
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-pixbook
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-tictacphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-pixum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/whitewall
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-blurb
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-artscow
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-photobox
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-profotonet
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-solentro
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/kortingen-en-acties


26-5-2020 Aldi fotoboek test 2019 • Tips Fotoalbum maken

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/aldi-fotoboek-test-2019/8193 6/10

Beste kwaliteit
fotoboek

1: Profotonet

2: Saal Digital

3: Pixbook

4: Fotofabriek

5:
Henzo Your
Photo's

6: Vistaprint

7: Foto Quelle

8: Albelli

9: HEMA

10: smartphoto

11: Pixum

12: Fotogoed

13: Fotoboeken.nl

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/actie-albelli
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/banner-pixum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/banner-smartphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-profotonet
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-saal-digital
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-pixbook
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-fotofabriek
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-henzo
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-vistaprint
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotoquelle
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-albelli
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-hema
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-smartphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-pixum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotogoed
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-fotoboeken-nl


26-5-2020 Aldi fotoboek test 2019 • Tips Fotoalbum maken

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/aldi-fotoboek-test-2019/8193 7/10

14: CEWE

15: AH Foto

16: Fotoalbum.nl

17: Kruidvat

18: Blurb

19: myphotobook

22: Hetfotoalbum

21: Whitewall

22:
Fotoalbums
maken

23: Blokker

24: Aldi Foto

25: Fotogeschenk

26: Poster XXL

27: TicTacPhoto

28: MyPhotofun

29: MyPoster

30: Photobox

31: Fotoboeknu

32: Printsy

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-cewe
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-ah-foto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotoalbumnl
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-kruidvat
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-blurb
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myphotobook
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-hetfotoalbum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/whitewall
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/fotoalbums-maken
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-blokker
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-aldi
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotogeschenk
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-posterxxl
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-tictacphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myphotofun
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myposter
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-photobox
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/fotoboeknu
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-printsy


26-5-2020 Aldi fotoboek test 2019 • Tips Fotoalbum maken

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/aldi-fotoboek-test-2019/8193 8/10

33: Solentro

34: Foto.com

35: Artscow

Laatste reviews
Artscow fotoalbum

Solentro fotoalbum test

Over Tips Fotoalbum
Maken
Over Tips fotoalbum
maken: wij vergelijken
fotoboeken
Tips fotoalbum maken is een
initatief van ervaren
gebruikers van fotoalbum
software. Tips fotoalbum
maken wil haar ervaringen
delen om voor de nieuwe
gebruiker de drempel te
verlagen om zelf online
fotoalbums maken. Sinds
2007 voeren wij jaarlijks de
fotoalbum maken test uit.
Sinds 2009 publiceren we
deze ook op internet en dit
jaar is deze fotoalbum test
uitgebreider dan ooit.
Op deze website staan
verder allerlei tips die het
samenstellen van een
fotoboek nog leuker en

Zoeken
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makkelijker voor je maken.
Adviezen voor de beste foto-
albumsites, een fotoalbum
test, tips om de kwaliteit van
je fotoboek te verbeteren,
fotoboek maken en
fotoalbum kortingen. Een
fotoalbum vergelijk geeft u
inzicht en zorgt ervoor dat je
het beste fotoboek maken
kan. Start meteen met het
fotoboek maken na het
lezen van onze fotoboek
vergelijking en fotoalbum
test.
Wij houden je via deze
website op de hoogte van
onze ervaringen bij het
fotoalbum maken. Heb jij
ervaringen bij het Fotoboek
maken voor ons? Heb jij nog
goede tips, vragen of
opmerkingen voor tips
fotoalbum maken? Wij
stellen feedback op deze
website over fotoboek
maken op prijs!
Mail dan naar
info@tipsfotoalbummaken.n
l

Submit your URL to a quality web
directory. We are listed in the
Europe Directory

Disclaimer en Copyright
Copyright © 2009-2019 Tips
FotoAlbum Maken.nl - info @
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informatie en materiaal op onze
site is door onszelf verzameld en
mag niet hergebruikt of bewerkt
worden zonder vooraf gegeven
schriftelijke toestemming.
Lees onze Disclaimer en Privacy
Statement
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