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Fotoboeken.nl kwaliteit: prima prestatie van
deze leverancier in onze fotoalbum test

Fotoboeken.nl: winnaar op het gebied van fotoboek
kwaliteit

Einduitslag van de fotoalbum
test 2019
1:

Fotofabriek

nog: men levert een van de beste fotoboeken uit onze fotoboeken test.

2:

Fotogoed

Toch is een top 3 positie (nog) niet haalbaar. We leggen hieronder uit waarom niet.

3:

Saal Digital

Een zeer opvallende nieuwkomer uit de fotoalbum test van 2016 was Fotoboeken.nl. Dat kwam met
name door de goede kwaliteit. Ook dit jaar is de kwaliteit van Fotoboeken.nl weer uitstekend. Sterker
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4:

Albelli

5:

Hetfotoalbum

6:

HEMA

7:

CEWE

8:

Foto Quelle

9:

AH Foto

10:

Blokker

11:

Pixum

12:

Fotoalbums maken

13:

Fotogeschenk

14:

Fotoalbum.nl

15:

Profotonet

Software

16:

Printsy

Wat software betreft scoort Fotoboeken.nl helaas niet bij

17:

Fotoboeken.nl

18:

Kruidvat

19:

Pixbook

20:

smartphoto

21:

MyPhotofun

22:

Aldi Foto

23:

Poster XXL

Website
De website van een aanbieder tellen we niet mee in de
testresultaten. Dat wil niet zeggen dat deze site niet
bijdraagt aan de totale ervaring van een klant. Bij
Fotoboeken.nl valt het op dat we website rustig is en dat
we makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden. Per
fotoboek wordt helder uitgelegd wat de mogelijkheden
zijn.
Als tip willen we meegeven dat het zou helpen om een overzicht te creëren waarmee je snel en
eenvoudig fotoboeken kan vergelijken. Denk hierbij aan prijs, meerprijzen voor kafttypes en extra
pagina’s.

Prijzen Fotoboeken.nl
De 8 verschillende formaten fotoboeken zijn redelijk
goed geprijsd. Er zijn echter wel een behoorlijk aantal
aanbieders die voor een basisboek met 24 pagina’s
goedkoper zijn. Ga je meer pagina’s bestellen, dan wordt
Fotoboeken.nl concurrerender. Zeker als je dan ook nog kiest voor glanspapier.

de betere aanbieders in de test. Men gebruikt hetzelfde
pakket als veel andere aanbieders (bijv. Henzo, Big
Freddy, Fastfotoalbum). Maar dit softwarepakket loopt
niet over qua mogelijkheden. Daar ligt nog wel een kans.

Bestellen en leveren
Het plaatsen van een bestelling bij Fotoboeken.nl gaat prima, maar werkt soms wel wat omslachtig. Dat
ligt aan de software. Je moet namelijk eerst je boek in een winkelmandje plaatsen, vervolgens naar dat
winkelmandje gaan en daarna betalen. Pas na betalen wordt het boek opgeladen naar de website.
Omdat deze procedure niet helemaal helder beschreven wordt, kan je daardoor verrast zijn.
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Je kan bij Fotoboeken.nl betalen via Ideal, Creditcard of Paypal.
De levertijd van het fotoboek is iets langer dan bij veel andere aanbieders, namelijk 6 werkdagen.

Fotoboeken.nl kwaliteit voorop
Het fotoboek van Fotoboeken.nl wordt in een stevige
kartonnen verpakking bij ons afgeleverd. Om
beschadigingen te voorkomen is het eveneens nog
ingepakt in foam. Dat zorgt gelijk voor een gevoel van
kwaliteit.
Om de kwaliteit van het boek te beoordelen hebben wij een panel ingeschakeld. Deze personen
beoordelen het boek op verschillende kwaliteitscriteria, zoals afwerking, binding, huidskleuren, kaft,
scherpte en kleuren. Het panel is over Fotoboeken.nl zeer te spreken. Het feit dat er geen logo op de

24:

Vistaprint

25:

myphotobook

26:

Whitewall

27:

MyPoster

28:

Blurb

29:

TicTacPhoto

30:

Fotoboeknu

omslag en binnenkant zit, wordt als pré gezien. Hoewel de kaft iets minder is dan bij een aantal andere
aanbieders, zijn zowel het papier, de kleuren als de afwerking prima. Klein aandachtspuntje op het
papier: deze is iets krom getrokken en dat maakt dat
men het boek iets minder hoog waardeert.

31:

Henzo Your
Photo's

32:

Photobox

33:

Foto.com

34:

Solentro

35:

Artscow

Al met al vindt ons panel het boek van Fotoboeken.nl een
van de beste uit onze test. Compliment!

Service
Fotoboeken.nl is een van de partijen die ons in positieve
zin opviel op het gebied van kwaliteit. Men reageert uiterst snel op e-mails en is ook telefonisch goed
bereikbaar. Daarnaast biedt men enkele keren per jaar een fotoalbum cursus op locatie. Ook is het
mogelijk om je fotoboek af te halen op locatie in Pijnacker (Zuid Holland).

Actie van de maand

Conclusie
Fotoboeken.nl is een uitstekende leverancier die prima
kwaliteit levert tegen een zeer redelijke prijs. Als men
voor volgend jaar de software en levertijd nog iets weet
te verbeteren, dan is een top 3 notering zo maar
mogelijk. Dit jaar eindigt men in de top 5,
achter Fotofabriek (beoordeling), Fotogoed (beoordeling), Kruidvat (beoordeling) en Albelli
(beoordeling).
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