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Fotoalbum test: top 5
1: Fotofabriek

2: Fotogoed

3: HEMA

4: Foto Quelle

5: Kruidvat

 

Top 5 kwaliteit

1: Apple

2: Foto Quelle

3: Printsy

4: Fotofabriek

5: Pixbook

Bekijk alle resultaten op fotoboek kwaliteit

 

Fotoalbum test 2018: Prijs
1: Hetfotoalbum

2: Aldi Foto

Oudere fotoalbum testen
Sinds 2007 voeren wij jaarlijks een fotoalbum test uit. Dit is oorspronkelijk gestart met slechts een klein
aantal aanbieders, maar inmiddels uitgegroeid tot de grootste fotoboek test van Nederland en België.
Wil je weten wie in 2015 het beste fotoboek had? Ben je op zoek naar onze eerdere fotoalbum testen en
de daarbij horende uitslagen? Dan kan je hier meer informatie vinden.

Fotoalbum Test 2014
In 2014 hebben we 18 aanbieders getest.
Winnaar van de fotoalbum test 2014
was Fotofabriek. Zij presteerden goed op prijs,
kwaliteit, service en software.

Fotoboek Test 2013
In 2013 zijn 15 aanbieders meegenomen in de fotoalbum vergelijking. Fotofabriek was voor het eerst
winnaar.

Top 3:Top 3:

1:1: FotofabriekFotofabriek Bekijk onze reviewBekijk onze review

2:2: FotogoedFotogoed Bekijk onze reviewBekijk onze review

3:3: WebprintWebprint Bekijk onze reviewBekijk onze review

Bekijk de volledige Bekijk de volledige fotoalbum test 2014fotoalbum test 2014
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Actie van de maand

3: Fotofabriek

4: Fotogoed

5: Lidl

Bekijk alle resultaten van de fotoalbum test
2018 op fotoboek prijs

 

Fotoalbum test 2018:
levertijd

1: Printsy

2: Profotonet

3: FotoQuelle

4: Fastfotoalbum

5: Fotofabriek

Fotoalbum vergelijking 2012
De test van 2012 was een behoorlijke vooruitgang ten opzichte van 2011. Er werden 16 aanbieders
meegenomen in de vergelijking.

Fotoalbum vergelijking 2011
In 2011 hadden we 13 aanbieders meegenomen in onze vergelijking. Omdat dit op een andere website
gedaan werd, kunnen we jullie de reviews niet meer laten zien. Wel de uitslag natuurlijk.

Top 3:Top 3:

1:1: FotofabriekFotofabriek Bekijk onze reviewBekijk onze review

2:2: FotogoedFotogoed Bekijk onze reviewBekijk onze review

3:3: AlbelliAlbelli Bekijk onze reviewBekijk onze review

Alle resultaten van de Alle resultaten van de fotoalbum test 2013fotoalbum test 2013

Top 3Top 3

1:1: AlbelliAlbelli Bekijk onze reviewBekijk onze review

2:2: FotogoedFotogoed Bekijk onze reviewBekijk onze review

3:3: FotofabriekFotofabriek Bekijk onze reviewBekijk onze review

Benieuwd naar het totaaloverzicht? Klik hier om naar de Benieuwd naar het totaaloverzicht? Klik hier om naar de fotoboek test 2012 fotoboek test 2012 te gaan. te gaan. 
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Submit your URL to a quality web
directory. We are listed in the
Europe Directory

Disclaimer en Copyright

Fotoalbum vergelijking 2010
Bij het fotoboeken vergelijken hebben wij in 2010 11 aanbieders beoordeeld. Albelli werd de winnaar.

Fotoalbum vergelijking 2009
In 2009 zijn de fotoboeken van in totaal 9 aanbieders met elkaar vergeleken. Albelli werd de winnaar.

Fotoalbum vergelijking 2007-2008
In 2007 en 2008 hebben wij “slechts” 6 aanbieders met elkaar vergeleken. Ook in die jaren
werd Albelli (toen nog Albumprinter geheten) de winnaar.

1:1: AlbelliAlbelli

2:2: Fotoalbum.nlFotoalbum.nl

3:3: HEMAHEMA

1:1: AlbelliAlbelli

2:2: Fotoalbum.nlFotoalbum.nl

3:3: PixumPixum
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