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Fotoalbum Test 2016Fotoalbum Test 2016
Vergelijk fotoboeken en 30 aanbieders op 110 criteriaVergelijk fotoboeken en 30 aanbieders op 110 criteria

Fotoboeken vergelijken? Lees onze fotoalbum test 2016
Dank je wel dat je onze fotoalbum test 2016 wilt bekijken. Inmiddels hebben wij ook de fotoalbum test 2017 al gepubliceerd. We kunnen ons voorstellen dat je
deze liever bekijkt. Klik hier voor de fotoalbum test 2017.

Wil je toch de test van 2016 zien? Lees dan vooral verder.
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1: Fotofabriek
Goedkoop (6e uit 30)

Uitstekende kwaliteit (3e uit 30)

Zeer complete software

4 dagen levertijd

Uitstekende service (1 uit 30)

Bezoek de website

Bekijk de complete beoordeling

2: Fotogoed
Goedkoop (7e uit 30)

Zeer goede kwaliteit (7e uit 30)

Zeer complete software

5 dagen levertijd

Uitstekende service (2 uit 30)

Bezoek de website

Bekijk de complete beoordeling

3: Albelli
Prijzig (20e uit 30)

Uitstekende kwaliteit (1e uit 30)

Zeer complete software

4 dagen levertijd

Uitstekende service (3 uit 30)

Bezoek de website

Bekijk de complete beoordeling

Top 3 fotoalbum test: Fotofabriek, Fotogoed en Albelli
Met 6 nieuwe aanbieders die zijn toegevoegd aan de fotoalbum test 2016 is het altijd maar de vraag hoe de verhoudingen zullen zijn. Toch zien we een paar
vertrouwde gezichten in de top 3, namelijk Fotofabriek, Fotogoed en Albelli.

Lees de resultaten van de volledige fotoalbum test 2016:
Wij hebben voor het fotoboeken vergelijken een handige tabel opgenomen, waarin je alle aanbieders en
alle criteria naast elkaar kan zien. Door op onderstaande afbeelding te klikken kan je de totale fotoboek
vergelijking bekijken. Klik vervolgens nogmaals op de afbeelding op de totale fotoalbum
maken vergelijking beter zichtbaar te maken.

Fotoalbum test: top 5
1: Fotofabriek

2: Fotogoed
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Als je onze fotoboek review per aanbieder wilt lezen, dan kan je achter de aanbieder op review klikken en
daarmee de individuele fotoboek beoordelingen lezen. Wil je de aanbieders onderling vergelijken op prijs,
kwaliteit en bijvoorbeeld softwaremogelijkheden? Klik dan op de hierboven genoemde categorieën

1: Fotofabriek Bekijk onze review

2: Fotogoed Bekijk onze review

3: Albelli Bekijk onze review

4: Pixum Bekijk onze review

5: Bol.com Bekijk onze review

6: HEMA Bekijk onze review

7: Kruidvat Bekijk onze review

8: Fotoboeken.nl Bekijk onze review

9: Hetfotoalbum Bekijk onze review

10: Blokker Bekijk onze review

11: Webprint Bekijk onze review

12: MyPhotofun Bekijk onze review

Actie van de maand

3: Albelli

4: Pixum

5: Bol.com

Top 5 kwaliteit
1: Albelli

2: Bol.com

3: Fotofabriek

4: Fotoboeken.nl

5: Pixum

Bekijk alle resultaten op fotoboek kwaliteit

Top 5 prijs: goedkoopste
fotoalbum

1: Hetfotoalbum

2: MyPhotofun

3:
Top
Fotoalbum

4: Blokker

5: Foto.com

Bekijk alle resultaten op fotoboek prijs
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13: Poster XXL Bekijk onze review

14: Vistaprint Bekijk onze review

15: Top Fotoalbum Bekijk onze review

16: Print Things Bekijk onze review

17: Fotoalbum.nl Bekijk onze review

18: Blurb Bekijk onze review

19: Foto.com Bekijk onze review

20: Smartphoto Bekijk onze review

21: Fastfotoalbum Bekijk onze review

22: Lidl Bekijk onze review

23: Photobox Bekijk onze review

24: Binqy Bekijk onze review

25: Apple Bekijk onze review

26: Yoursurprise Bekijk onze review

27: myphotobook Bekijk onze review

28: TicTacPhoto Bekijk onze review

29: Henzo Your Photo’s Bekijk onze review

30: Big Freddy Bekijk onze review

Fotoalbum Test verantwoording
Net als andere jaren hebben wij onze fotoalbum test opgebouwd uit diverse onderdelen, te weten:

Kwaliteit

Prijs

Software

Service

Fotoboek Test 2016: uitleg en totstandkoming

Prijs vergelijking fotoboek maken

1:
Fotoalbums
maken

2: Hetfotoalbum

3: Printsy

4: Aldi Foto

5: Fotofabriek

6: Fotogoed

7: Fotogeschenk
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