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Albelli fotoboek test 2015: terug naar nummer 3
Best getest op kwaliteit, goede service. Wel wat duur.

Voormalig meervoudig winnaar van onze fotoalbum test (in 2009, 2010, 2011 en 2012) is Albelli . Dat
maakt de grootste Nederlandse fotoboek fabrikant een geduchte concurrent. Vorig jaar viel men
enigszins tegen met de 4e plek, die overigens helemaal niet gek is. Dit jaar behoort men weer tot de top
3. Dat komt met name doordat men prima scoort op het onderdeel service, software, levertijd en met
name kwaliteit. Het aspect waar Albelli traditioneel
minder op scoort is prijs, want men is zeker niet de goedkoopste aanbieder.

We gaan hieronder in op de diverse onderdelen van
onze test.

Kwaliteit Albelli fotoboek
De verrassing van de fotoalbum test 2015 is op het
onderdeel prijs toch wel Albelli. Wij zijn altijd tevreden
over de kwaliteit van het Albelli fotoalbum, maar
meestal zijn er toch wel een aantal aanbieders die een
net iets mooiere kwaliteit leveren. Wij waren voor
aanvang van onze test zelfs een beetje sceptisch, want
Albelli is namelijk overgenomen door Vistaprint. Deze
aanbieder stelt volgens de geruchten haar prioriteit niet
per de�nitie bij kwaliteit, maar dat blijkt helemaal niet
uit onze test. Dit jaar oordeelt ons panel die de fotoalbums beoordelen namelijk dat Albelli het mooiste
fotoboek a�evert. Het verschil met Fotogoed en Fotofabriek zit letterlijk in een tiende punt, maar dat
neemt niet weg dat men dus als 1e eindigt op kwaliteit.
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Ons panel gaf onder andere aan: “een net boek met prettig papier”, ” mooie kleuren en afwerking schutblad”
en “constante kwaliteit”  

Kwaliteit Albelli vs HEMA

Ook het HEMA fotoboek wordt bij Albelli geprint. Dan zou je geen kwaliteitsverschil verwachten, maar
dat blijkt toch wel het geval te zijn. Ons panel beoordeelt het boek van Albelli beter als dat van HEMA,
terwijl we hetzelfde formaat en afwerking gebruiken.

Albelli fotoalbum test: prijs
Voor wat betreft prijs beoordelen we alle aanbieders op de prijs van een 5 tal boeken, met een viertal
verschillende afwerkingen. In totaal op 20 criteria dus. Voor Albelli blijkt uit deze vergelijking dat van de
ruim 20 aanbieders die wij getest hebben, men ongeveer in de middenmoot eindigt. Dat betekent dat er
zeker 10 aanbieders zijn die goedkoper zijn, maar dat er ook veel aanbieders zijn die duurder zijn.

Albelli fotoalbum test: Software
De Windows software van Albelli is een van de meest gebruiksvriendelijke softwareprogramma’s die we
tijdens onze test zijn
tegengekomen. Je kan hier dus
makkelijk een fotoboek maken.
Qua opties is het wellicht wat
minder dan de software van
Fotogoed en Fotofabriek, maar
dat maakt de eenvoud van het
programma weer goed. Er staan
erg veel opties ter beschikking.
Kleine nadelen zijn het relatief
beperkt aantal lay-
outmogelijkheden en de
fotobewerking die beperkt is.
Wil je daar meer uit halen, dan
kan je dat het beste in een
ander programma voorbereiden.

 

Mac software
Als we de Mac software van Albelli vergelijken met de eigen Windows variant, dan valt op dat de Mac
versie wat anders qua opzet is. Geen wereldschokkende dingen, maar bijvoorbeeld het uitsnijden gaat
makkelijker bij de Windows versie, terwijl het toevoegen van e�ecten mooier en leuker werkt bij de Mac.
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App

Albelli is momenteel een van de weinig aanbieders die voor de tabletgebruikers een oplossing biedt. Zo
kan je namelijk bij Albelli een fraai fotoboek maken middels de Albelli app. Lees meer over fotoboek
maken op een Ipad

Levertijd
Albelli scoort beter dan meng ander aanbieder in de levertijd. Wij ontvingen namelijk het fotoboek in 4
werkdagen thuis. Dat is prima, aangezien er in onze gehele fotoalbum test, maar twee aanbieders
waren die sneller leverden en vier die even snel leverden. Goed werk dus van Albelli.

Service
De service van Albelli is dit jaar prima. Zowel via de mail, via chat als telefonisch. Via mail kregen
wij voortduren binnen een dag reactie op een verzonden mail. Via chat kregen wij twee keer een uiterst
vriendelijke dame (Lixaida) op het scherm en telefonisch was men ook correct en behulpzaam.

Andere serviceaspecten waar  Albelli goed op scoort zijn:

beschikbaarheid van een chatfunctie

de online en de fysieke cursussen die gegeven worden

het feit dat je fotoboeken online kan delen met vrienden en bekenden

Leuke optie is dat je qua afwerking van je fotoboek nog kan kiezen voor een gelaserde titel in je linnen

fotoboek

Eindoordeel
Wij zijn dit jaar weer erg tevreden over Albelli. Dat uit zich ook in een prima 3e positie in de fotoalbum
test 2015. Ook in de Consumentenbond fotoalbum test scoort men goed. Wil je een fotoboek maken bij
Albelli? Bekijk dan eens de site van Albelli

 

[yasr_multiset setid=0]

Wil je beoordelingen van andere gebruikers zien of zelf je review over Albelli achterlaten? Kijk
dan hieronder.

Create your own review
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