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Fotogoed: tweede plek in de fotoalbum testFotogoed: tweede plek in de fotoalbum test

Fotogoed fotoalbum test: wederom tweede plek
Nummer twee Fotogoed heeft een abonnement op de tweede plaats. Men presteert structureel prima
en dat is een compliment waard. Zowel op het gebied van prijs, kwaliteit als service is men een van de
beste aanbieders in de test en dat maakt ook dat de tweede plek zeer verdiend is.

 

Fotogoed website
Zoals we bij andere reviews al aangegeven hebben is de website voor ons geen testcriterium, maar
benoemen we wel even kort wat ons opvalt. De website van Fotogoed is iets verouderd en eigenlijk aan
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verandering toe. Zo werkt deze prima op mobiel en
tablet, maar is deze daar nog niet echt voor
klaargemaakt. De fotoproducten zijn echter niet te
missen en ook is er een helder overzicht van prijzen
voor fotoboeken, extra pagina’s en leveringskosten.

 

Prijz
en
van
foto
boe
ken
Fotogo
ed hanteert zeer concurrerende prijzen voor haar fotoboeken. Er zijn maar enkele aanbieders die (iets)
goedkoper zijn. Daarbij moeten we wel vermelden dat enkele van deze aanbieders kwalitatief mindere
fotoboeken leveren. Je krijgt bij Fotogoed namelijk standaard een (bijna) platliggend fotoboek.
Daarnaast heeft men voortdurend spectaculaire acties, waardoor de kans groot is dat je een nog
goedkoper boek kan bestellen.

 

Fotogoed fotoalbum test: Software
De software van Fotogoed is momenteel beschikbaar voor zowel Windows als Mac. Een online versie of
een tablet variant is nog niet aanwezig. De software die je kan downloaden is echter uitstekend met veel
opties en extra’s. Met name op het gebied van fotobewerking. Het pakket is wel iets lastiger om aan te
wennen voor een nieuwe gebruiker, maar na 1 fotoboek heb je het daar echt niet meer over.

 

Bestelling en levertijd
Een bestelling plaatsen bij Fotogoed werkt snel en
eenvoudig. De betalingsmogelijkheden zijn uitgebreid.
Je kan op liefst 5 verschillende manieren betalen.
Fotogoed is een van de weinige partijen waarbij
verzending onder rembours en eenmalige machtiging
mogelijk is.
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Wij bestelden ons fotoboek bij alle aanbieders in dezelfde periode en hebben vervolgens gekeken in
hoeveel werkdagen deze thuis op de deurmat viel. In het geval van Fotogoed duurde dat exact een
week, of te wel 5 werkdagen.

 

De kwaliteit van Fotogoed
Wij zijn de laatste jaren zeer tevreden over de kwaliteit
van Fotogoed en zien ook steevast dat men bij de beste
aanbieders op het gebied van kwaliteit behoort. De lat
lag dus weer hoog dit jaar. Wat ons meteen opvalt bij
de Fotogoed fotoalbum test is de verbeterde binding
van het fotoboek. Het boek valt bijna helemaal plat
open en dat ziet er fraai uit.

Ook de kleuren zijn weer goed, zeker als we meerdere fotoboeken naast elkaar leggen en ook het
fotoboek vergelijken met de originele foto’s. Ook ons testpanel is zeer te spreken over Fotogoed en
geeft aan dat we een prima fotoboek in handen hebben. Het verschil tussen Fotogoed en de winnaar op
kwaliteit (Fotoboeken.nl) is klein. Wat tevens een beeld geeft over hoe dicht de top van onze fotoalbum
test 2017 bij elkaar zit.

 

Fotogoed fotoalbum test: Service
Een van de belangrijkste speerpunten van Fotogoed is
haar service. Wie wel eens de reviews van gebruikers
op onze website heeft gezien of wel eens contact met
deze Brabantse aanbieder heeft gehad zal dat meteen
onderkennen. Men reageert pijlsnel. Niet alleen door
de week, maar zelfs in het weekend. Voor maatwerk
opdrachten staat men open en er wordt uitstekend met
je meegedacht. Compliment aan Fotogoed.

Klein verbeterpuntje: het vinden van kortingscodes is wat lastig en vereist dat je jezelf abonneert op de
Facebookpagina of nieuwsbrief. Vanuit marketingoogpunt uiteraard logisch.

 

Fotogoed fotoalbum test: conclusie
Zoals hierboven aangegeven kan je met een gerust hart een fotoboek bestellen bij Fotogoed. De prijzen
zijn uitstekend, evenals de kwaliteit. En heb je een vraag, dan staat het serviceteam van Fotogoed voor
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