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Fotoboek maken vergelijken? Bekijk de uitslag van de
fotoalbum test 2014.
Je bekijkt nu de fotoalbum test van 2014. Wil je de test van 2015 zien? Klik dan hieronder.

Bekijk de Fotoalbum test 2015Bekijk de Fotoalbum test 2015

Benieuwd naar de resultaten van 2014? Lees dan verder.

Het wordt inmiddels een traditie: het fotoboek maken vergelijken. Voor het 7e jaar op rij gingen we een
groot aantal fotoboeken vergelijken. Het fotoboek maken via internet en downloadbare software is nog
steeds in opmars en dus is het goed om te weten welke fotoboek aanbieders beter presteren dan
andere aanbieders.

Wil je een online fotoalbum maken, dan kost dat immers geld. Net als vorig jaar ging de strijd
voornamelijk tussen Fotogoed en Fotofabriek, maar bleek ook Webprint een geduchte concurrent.
Uiteindelijk waren het slechts enkele details die maakten Fotofabriek net iets beter bleek dan Fotogoed.
Fotogoed was met name op kwaliteit en prijs de beter, terwijl Fotofabriek wat meer service-opties heeft,
de beta-versie van Mac software ter beschikking heeft gesteld en net iets sneller reageerde op de mails
die wij t.b.v. onze test stuurden.

Bekijk de fotoboek testresultaten:
Benieuwd naar onze criteria en de uiteindelijke uitslag? Kijk dan snel verder. Je kan hieronder en
hiernaast de diverse resultaten van onze fotoboek maken vergelijking lezen. 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.

Einduitslag van de fotoalbum
test 2019

1: Fotofabriek

2: Fotogoed

3: Saal Digital

4: Albelli

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
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Wil je meer informatie over een speci�eke aanbieder? Klik dan achter de aanbieder op review en bekijk onze
beoordeling over deze aanbieder. Wil je de aanbieders onderling vergelijk op prijs, kwaliteit en bijvoorbeeld
softwaremogelijkheden? Klik dan op de hierboven genoemde categorieen

1: Fotofabriek Bekijk onze review

2: Fotogoed Bekijk onze review

3: Webprint Bekijk onze review

4: Albelli Bekijk onze review

18: Kruidvat

19: Pixbook

20: smartphoto

21: MyPhotofun

22: Aldi Foto

23: Poster XXL

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
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5: Blurb Bekijk onze review

6: Pixum Bekijk onze review

7: Binqy Bekijk onze review

8: MyPhotofun Bekijk onze review

9: Bol.com Bekijk onze review

10: Fotoalbum.nl Bekijk onze review

11: HEMA Bekijk onze review

12: Yoursurprise Bekijk onze review

13: Photobox Bekijk onze review

14: Smartphoto Bekijk onze review

15: Blokker Bekijk onze review

16: TicTacPhoto Bekijk onze review

17: Big Freddy Bekijk onze review

18: Foto.com 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

Voor de onderdelen prijs, software en service hebben wij gebruik gemaakt van neutraal te meten
criteria. Hierdoor konden wij het fotoboek maken vergelijken. Voor prijs zijn de totale prijzen van een
vijftal formaten fotoboeken in kaart gebracht. Hierbij zijn we uitgegaan van de prijzen van een
hardcover fotoboek, met fotocover en inclusief verzendkosten. We hebben deze prijzen berekend aan
de hand van een 36 en een 60 pagina groot fotoboek. Door de prijzen op deze wijze te berekenen
ontstaat een neutrale fotoboek vergelijking tussen anders niet te vergelijken aanbieders.

Laat jouw beoordeling achter
Wil jij een aanbieder beoordelen? Laat hier
jouw reactie achter.

Fotoalbum aanbieders
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