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Fotogoed, betrouwbaar en altijd goed
Zeg je Fotogoed, dan zeg je een prima prijs-kwaliteitsverhouding met een uitstekende service. Dat is
tenminste onze ervaring en dat is ook wat wij terugkrijgen van bezoekers van onze website. Niet voor
niets zijn er talloze positieve ervaringen die met ons gedeeld worden.
Ook in de fotoalbum test 2016 bewijst Fotogoed weer dat men een
uitstekende keuze is. Men eindigt na Fotofabriek op een knappe
tweede plek.

 

Assortiment
Fotogoed biedt, naast talloze fotoproducten ook een ruim aantal
fotoboeken. Niet alleen qua formaten, maar ook met verschillende diktes. Zo kan je enorm voordelig
een extra dik maxi fotoboek maken. Van alle 30 geteste aanbieders is Fotogoed het bedrijf dat de
meeste keuze biedt. Men kan alleen (nog) geen 21×21 lay�at fotoboek bieden.

Prijs
De prijs van de Fotogoed fotoboeken is goed te noemen. Natuurlijk zijn er altijd prijsvechters zoals
Hetfotoalbum die goedkoper zijn. Maar het merendeel van de aanbieders in onze test is duurder dan
Fotogoed. De beste deal maak je op de grote formaten fotoboeken, 36×30 staand en liggend. Bij deze
fotoboeken behoort men tot de goedkoopste aanbieders.

Software
Evenals vorig jaar kunnen we niet anders dan tevreden
zijn over de software van Fotogoed. Deze is
beschikbaar voor Windows en Mac en is bijzonder
uitgebreid te noemen. Zeker wanneer je de
expertmodus aanzet kan je zowel op fotobewerking, als
op tekst en opmaak veel extra’s toevoegen aan je
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fotoboek. Een verbeterpuntje zit nog op het aantal lay-outmogelijkheden. Waar een andere aanbieder
er met dezelfde software een kleine 200 heeft, houdt het bij Fotogoed op bij iets meer dan 30 stuks.

 

Levertijd Fotogoed fotoboek
Ook de levertijd van Fotogoed is prima te noemen. Wij
bestelden een fotoboek en ontvingen deze na 5
weekdagen in huis. Dat is beter dan een groot deel van
de andere geteste aanbieders.

Kwaliteit
Op het onderdeel kwaliteit scoorde Fotogoed de
afgelopen jaren uitstekend. Het is dan altijd afwachten
hoe men het er dit jaar vanaf brengt. Ons reviewpanel is daarin enigzins verdeeld. Eigenlijk vind
iedereen het fotoboek van Fotogoed kwalitatief goed.
De foto’s zijn mooi, de afwerking en de binding zijn
netjes. Toch zit er een klein stukje van de kaft niet
helemaal goed vastgelijmd aan het binnenwerk. Dat
laat een beetje los en maakt dat sommige
panelleden Fotogoed net iets lager beoordelen dan
bijvoorbeeld Albelli of Bol.com.

 

Service
Op het onderdeel service is Fotogoed een voorbeeld voor menig ander aanbieder. Men is uitermate
snel in het reageren op vragen via e-mail en is ook in de weekenden bereikbaar. Qua
betalingsmogelijkheden heeft men veel opties en kan er meer dan bij andere gevestigde namen. Wil je
een maatwerk product maken, dan denkt men mee en zijn er veel mogelijkheden. Wat ons betreft
klasse.

Net zoals vorig jaar biedt Fotogoed je veel waar voor je geld. Je krijgt een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding en als je er niet uitkomst staat er een goede klantenservice voor je klaar. Maak nu
je fotoboek bij Fotogoed
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