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myphotobook test: aardige kwaliteit en prijzen.

Myphotobook test: net te middelmatig
Wil jij fotoboeken vergelijken en ook de myphotobook
test daarin meenemen?

Einduitslag van de fotoalbum
test 2019
1:

Fotofabriek

2:

Fotogoed

3:

Saal Digital

4:

Albelli

Dan zit je bij onze fotoalbum vergelijking helemaal
goed. Het myphotobook fotoalbum is door ons
beoordeeld op 120 criteria. Daarin vallen een aantal
zaken op. Bijvoorbeeld de prijs en de kwaliteit. Maar
ook de levertijd.

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/myphotobook-test-2017/6448
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Website myphotobook
Myphotobook heeft een leuke en frisse website, die pas zeer recent vernieuwd is. De fotoboeken zijn
makkelijk te vinden, hebben een andere naam
gekregen en zijn goed met elkaar te vergelijken op
verschillende afwerkingsmogelijkheden. Het is jammer
dat de fotoalbum prijzen niet in hetzelfde overzicht
staan.

Prijzen fotoboeken
Wat opvalt aan myphotobook is dat men een behoorlijk
prijzige aanbieder is. Alleen het A4 liggend fotoboek is in vergelijking met de concurrentie in deze test
een redelijk goedkoop fotoboek. De andere fotoboeken zijn zeker niet extreem duur, maar er zijn toch
teveel aanbieders die goedkoper zijn.

Software
De software van myphotobook is beschikbaar in een
online variant, maar ook o ine voor WIndows en Mac.
Qua opties is het pakket niet super uitgebreid. Zo
missen we bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen
opmaaksjabloon op te slaan. Ook kunnen we het
formaat van het boek niet tussentijds wijzigen.
Paginanummering toevoegen of pagina’s wisselen van
plek is helaas ook geen optie.
Dat maakt dat we de software van myphotobook qua opties een van de mindere pakketten in onze
fotoalbum test vinden. Toch werkt het uiteraard prima voor het maken van een fotoalbum. Het
gebruiksgemak is namelijk wel goed.

myphotobook test: bestellen en levertijd
Ook hier is het bestellen van een fotoboek geen enkel probleem. Betaling kan op 3 verschillende

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

16:

Printsy

17:

Fotoboeken.nl

18:

Kruidvat

19:

Pixbook

20:

smartphoto

21:

MyPhotofun

22:

Aldi Foto

23:

Poster XXL

24:

Vistaprint

manieren. De levertijd van myphotobook valt ons een klein beetje tegen. Het duurt namelijk 7
werkdagen voordat we het fotoboek ontvangen. Er zijn meer dan 20 leveranciers die sneller leveren.
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myphotobook test: kwaliteit
fotoboek
De verpakking van het fotoboek valt ons in positieve zin
op. Het fotoboek is ingepakt in een stevige doos en is
ook nog een keer ingepakt in een plastic folie. De
kwaliteit van het myphotobook album is door ons panel
bekeken.
Daarbij
zien we
dat het
fotobo

25:

myphotobook

26:

Whitewall

27:

MyPoster

28:

Blurb

29:

TicTacPhoto

30:

Fotoboeknu

ek niet
als een
van de
beste
fotobo
eken uit onze test wordt gezien, maar zeker ook niet als een slecht boek. Er zijn wat opmerkingen over
de reclame van myphotobook op de kaft en binnenkant. Verder zijn de kleuren best goed, maar ook
hier weer niet super.

Service
De service van myphotobook ervaren we als wat wisselend. Het duurt in sommige gevallen te lang (4

31:

Henzo Your
Photo's

32:

Photobox

33:

Foto.com

34:

Solentro

35:

Artscow

dagen) voordat we een reactie krijgen op klantvragen. Verder valt het wat tegen wat de extra service
opties zijn van myphotobook. Geen cursussen, geen cadeauverpakkingen, geen maatwerk. Daar valt
nog wat te winnen.

Actie van de maand

Conclusie:
Myphotobook is een prima aanbieder, maar scoort net
te laag op het gebied van prijs, kwaliteit, software en
levertijd om een verschil te maken en in onze top 10 te
eindigen. We zien echter genoeg aanknopingspunten
voor volgend jaar.
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