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Hetfotoalbum: de goedkoopste aanbieder vanHetfotoalbum: de goedkoopste aanbieder van
NederlandNederland

Hetfotoalbum blijft de goedkoopste aanbieder van NL
Vorig jaar zagen we Hetfotoalbum voor het eerst terug in onze fotoalbum test. En men sprong er
meteen uit op het gebied van prijs. Men bleek over het geheel gezien de goedkoopste aanbieder van
Nederland. Wel waren er de nodige aandachtspunten. We zijn dit jaar uiteraard benieuwd wat er
veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Één ding verklappen we vast: men is nog steeds de
goedkoopste aanbieder uit onze fotoalbum test 2017.
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Website:
Sinds enkele weken is de website van Hetfotoalbum
helemaal vernieuwd. Men heeft zich aangepast aan het
mobiele tijdperk en de website toegankelijk gemaakt
voor bezoekers via mobiel en tablet. De fotoboeken zijn
makkelijk te vinden. Je kan bij Hetfotoalbum
verschillende formaten fotoboeken bestellen.

Op de de website staat een handig overzicht waarin je
snel kan �lteren tussen de diverse formaten. Deze �lter
werkt nog niet helemaal goed, want we kunnen
bijvoorbeeld niet �lteren op platliggende pagina’s,
terwijl deze wel beschikbaar zijn. Deze zijn alleen nog
maar voor het 30x30cm fotoboek beschikbaar.

 

Prijzen Hetfotoalbum
Net als vorig jaar blijkt uit onze vergelijking dat Hetfotoalbum de goedkoopste aanbieder van Nederland
is. Betekent dat dan ook dat ieder boek het goedkoopst is? Nee, maar over het geheel gezien bespaar je
wel het meest bij deze aanbieder. Zo scheelt het al snel €5 tot €10 ten opzichte van bijvoorbeeld Albelli.
Wel willen we je dan even wijzen op een kwaliteitsverschil ten opzichte van andere aanbieders,
zoals Fotofabriek en Fotogoed. Deze aanbieders zijn eveneens goedkoop.

 

Software
De software van Hetfotoalbum heeft een wijziging ondergaan ten opzichte van vorig jaar. Zo is het
pakket nu ook beschikbaar voor de Mac en ook online.  De softwaremogelijkheden zelf zijn niet
bijzonder verbetert ten opzichte van vorig jaar. Er zijn wat meer achtergronden beschikbaar en wat
opmaakmogelijkheden voor een pagina.De fotobewerking mogelijkheden zijn nog steeds beperkt.

 

Bestellen en levertijd Hetfotoalbum
De website van Hetfotoalbum is onlangs (begin maart 2017) ingrijpend veranderd. Het fotoboek dat wij
bestelden, hebben wij gedaan via de oude website. We kunnen dus even geen oordeel vellen hoe dat nu
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gaat. De betalingsmogelijkheden zijn redelijk
uitgebreid. Zo kan je betalen via Paypal, overschrijving,
Ideal en Creditcard.

De levertijd van Hetfotoalbum valt een beetje tegen.
We krijgen het fotoboek namelijk pas na 7 werkdagen
thuis. Dat duurt langer dan het merendeel van de
andere leveranciers in de fotoalbum vergelijking.

 

Kwal
iteit
van
het
foto
boe
k
van Hetfotoalbum
Het eerste kwaliteitsaspect waar wij naar kijken is de kwaliteit van de verpakking. Het boek wordt in een
kartonnen doos geleverd, maar het boek is niet zo goed ingepakt dat er geen risico op beschadiging is.
Dat zien we ook als we het boek uit de verpakking halen, want het boek heeft al een tikje meegehad en
is aan de band ingedeukt.

De kwaliteit van het fotoboek valt ons dit jaar (evenals vorig jaar) een beetje tegen. De kleuren zijn
behoorlijk afwijkend van de originele foto’s. Bovendien zijn de kleuren van het boek �ets ten opzichte
van de andere aanbieders. Wij krijgen van diverse panelleden opmerkingen over dit boek. Een panellid
vraagt zich af of er wel kwaliteitscontrole zit op de afwerking van de binnenzijde, want het boek is
enorm scheef ingeplakt op de kaft. Wat ons panel echter het meest stoort is dat er een aantal
fotopagina’s gewoon scheef zijn afgedrukt. Dit terwijl dit in de software echt niet zo is ingesteld.

Vorig jaar was de binding een aandachtspunt. Dat valt dit jaar gelukkig mee, al laat deze aan de
onderkant van het boek al wel iets los.

 

Service
De service van Hetfotoalbum is redelijk. Men reageert
snel op vragen op zowel website als via mail. Daarbij
houdt het een beetje op. Serviceopties die wij onder

24: Vistaprint

25: myphotobook

26: Whitewall

27: MyPoster

28: Blurb

29: TicTacPhoto

30: Fotoboeknu

31:
Henzo Your
Photo's

32: Photobox

33: Foto.com

34: Solentro

35: Artscow

Actie van de maand

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/homepage-hetfotoalbum
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-vistaprint
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myphotobook
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/whitewall
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-myposter
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-blurb
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-tictacphoto
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/fotoboeknu
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-henzo
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-photobox
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-fotocom
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-solentro
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/out/widget-artscow


11-6-2020 Hetfotoalbum in de fotoalbum test 2017: goedkoop, maar met beperkingen

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/hetfotoalbum-fotoboek/6122 4/11

andere missen zijn de mogelijkheid om de barcode op de kaft en binnenzijde te verwijderen of
online/fysieke cursussen.

 

Conclusie
Hetfotoalbum is de goedkoopste aanbieder van Nederland. Dat zie je helaas ook terug in de kwaliteit
van het fotoboek, maar met name wanneer je meerdere identieke fotoboeken naast elkaar legt. De
kwaliteit is minder op het gebied van kleuren, maar ook qua afwerking. Leg je de boeken niet naast
elkaar, dan ziet het fotoalbum van Hetfotoalbum er niet gek uit. Wil je echter een goedkoop album
maken en is kwaliteit minder belangrijk, dan is deze aanbieder een uitstekende optie.
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