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Kruidvat fotoalbum test: verrassend

Een van de grootste verrassingen uit de fotoalbum test 2017 is Kruidvat. Alhoewel verrassing… Het is
eigenlijk bijna elk jaar wel zo geweest dat een aanbieder die haar boeken bij CEWE laat afdrukken goed
scoort in onze test. Het meest verrassend er aan is dat CEWE zelf voor het eerst is getest en lager scoort
dan Kruidvat en Pixum.
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Het Kruidvat fotoalbum scoort op meerdere punten
prima en dat heeft er toe geleid dat men op een 3e
positie is geëindigd. We gaan in deze review op de
sterke, maar ook de mindere punten van Kruidvat in.

 

Website
Wij beoordelen een aanbieder niet op haar website,
maar vinden het wel prettig wanneer deze goed
georganiseerd is. Bij Kruidvat zien we dat de stijl van de website ook in het fotoalbum deel is
doorgetrokken. Op het eerste gezicht oogt dat wat rommelig, al zijn de producten wel goed te vinden.
Wat we missen is een handig overzicht van de prijzen van fotoboeken. Die is op de website niet te
vinden. Wel in de software.

 

Prijs van de Kruidvat fotoalbums
Kruidvat is op het gebied van prijs concurrerend ten
opzichte van andere aanbieders. Er zijn ongeveer 8
aanbieders die goedkoper zijn, maar dus ook 24
aanbieders duurder. Het opvallende aan Kruidvat is dat
men goedkoper is dan de andere leveranciers die bij
CEWE afdrukken. Dus ook goedkoper dan CEWE zelf. Dat verbaast ons.

 

Software
Een grote pre van het samenwerken met CEWE is de software die je tot je beschikking krijgt. Het pakket
is wat ons betreft een van de beste, zo niet de beste in de markt. Er zijn talloze opties tot je
beschikking.Daarbij werkt het pakket ook nog eens erg
makkelijk.

 

Bestellen en levertijden
Het bestellen van een Kruidvat fotoboek verloopt
simpel. We kunnen op verschillende manieren betalen
(Credit Card, Ideal en als je contact zoekt met de
klantenservice ook achteraf).
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De levertijd van Kruidvat blijkt prima te zijn, want na 4 dagen ontvangen we het fotoboek. Netjes in een
dichte kartonnen envelop, die ook gewoon door de brievenbus past.

 

Kwaliteit
Het fotoboek is ingepakt in een plastic folie en ziet er
op het eerste oog prima uit. Wat opvalt is de binding
van het fotoboek. Die is namelijk niet helemaal netjes.
Dat valt ook ons testpanel op, want de scores van
Kruidvat vallen op dit onderdeel wat lager uit.

Ook valt het op dat de kleuren net iets minder
sprankelend en gelijkend zijn dan bij het origineel.
Vergelijken we de kleuren met de andere boeken in onze test, dan zijn ze zeker niet slecht, maar ook
niet het allerbest. Toch komt Kruidvat prima uit de test op het gebied van kwaliteit en scoort men een
dikke voldoende.

 

Kruidvat fotoalbum test: service
Waar Kruidvat haar zaakjes prima op orde heeft, is op het gebied van service. De reactietermijn op
klantvragen is zeer kort. Ook biedt men een aantal extra’s, zoals een online cursus via CEWE.

 

Kruidvat fotoalbum test conclusies
Samengevat is Kruidvat dit jaar een van de best
presterende aanbieders uit de fotoalbum test 2017. Dat
komt door een goede score op software, levertijd en
een redelijke goede score op prijs, kwaliteit en service.
[yasr_multiset setid=0]
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