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Fotogoed: nummer twee in onze fotoboek
vergelijking
Uitstekende service, prima prijzen en goede kwaliteit.

De fotoalbums van Fotogoed behoren al jaren tot de betere albums in onze
test. Dat vinden wij, maar dat zien we ook terug in de talloze reviews die we
wekelijks ontvangen over de fotoboeken van deze Brabantse aanbieder. Als
we op de reviews af zouden moeten gaan, dan zou een eerste plek niet
misstaan hebben. Hun pech is echter dat Fotofabriek net een tandje beter
presteert.

https://www.tipsfotoalbummaken.nl/fotogoed-test-2018/7066
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Fotogoed eindigt dus op een knappe tweede positie, maar het verschil met
de nummers 3 en 4 is wel iets kleiner geworden dan de laatste jaren.

Het maken en bestellen van de fotoboeken
We hebben dit jaar bij diverse leveranciers twee fotoboeken besteld. Een
standaard fotoalbum voor onze algemene test (degene die je nu leest).
Maar ook een fotoboek op platliggend (foto)papier. Hier gaan we de
komende maanden een separate test op doen. Fotogoed is een van deze
partijen waarvan we een extra boek hebben besteld.
Het maken van een fotoalbum is bij Fotogoed een uitje van een cent.
Uniek is dat men de o ine software, nu ook online beschikbaar heeft
gemaakt. Kwestie van inloggen en je hebt dezelfde opties die je zou hebben
als je de software zou downloaden. Wel zouden we graag zien dat de prijs
van het fotoboek tijdens het maken ook zichtbaar is. Dat zorgt niet voor
verrassingen achteraf.

Levertijd:
De fotoboeken van Fotogoed worden geproduceerd in Duitsland. Dit
betekent in de praktijk dat de levertijd iets langer (6 weekdagen, 5
werkdagen) is dan bij diverse andere aanbieders.

Kwaliteit van het fotoalbum:
Fotogoed levert een net fotoboek. Men gebruikt een unieke techniek die
maakt dat de pagina’s bijna platliggen. We zeggen bewust bijna, want ze
liggen niet 100% plat. Deze techniek is fraai, maar leidt er ook toe dat we op
sommige pagina’s een klein randje zien. Op het eerste gezicht valt dat niet
zo op, maar het is wel zichtbaar. Wat Fotogoed erg goed doet is het netjes
recht inplakken van het boek op de cover. Dat gaat bij veel aanbieders mis,
maar bij de nummer twee uit onze fotoalbum test niet.
De kleuren van de foto’s, zowel huidstinten als andere tinten zijn goed.
Datzelfde kunnen we stellen van de kleuren op de kaft. Waar veel bedrijven
een afwijkende kaft produceren ten opzicht van de originele foto, doet men
dat bij Fotogoed prima.
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/fotogoed-test-2018/7066
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Fotogoed fotoalbum prijs:
De boeken worden geleverd tegen uitstekende prijzen. We hebben daarbij
de standaard boeken (24, 36, 60 en 80 pagina’s), de fotopapier boeken en
als de platliggende boeken vergeleken. Op vrijwel alle vlakken is men een
van de goedkopere partijen.

Service:
De service van Fotogoed is zoals we deze gewend zijn. Uitstekend. Men
reageert snel op emails en is ook telefonisch goed bereikbaar. Waar men
echt in opvalt is de after-sales. We worden actief op de hoogte gehouden
van de voortgang van de bestelling. Ook ontvangen we nog een
persoonlijke mail wanneer we het boek hebben ontvangen.

Conclusie:
Fotogoed is ook dit jaar weer verdiend in de top 3 gekomen. Men levert een
prima boek, tegen goede prijzen. Wij kunnen je dan ook van harte
adviseren om een boek te maken bij Fotogoed

Kwaliteit
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Al 8 jaar bestel ik boeken bij Fotogoed. De kwaliteit van de boeken is

86%

prima (al heb ik weinig vergelijkingsmateriaal). Laatst bestelde ik een
aantal albums in één keer, waarbij één van de albums een verschaalde
https://www.tipsfotoalbummaken.nl/fotogoed-test-2018/7066
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