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Lees hier de myphotobook review die we hebben
geschreven op basis van onze uitgebreide fotoalbum
maken vergelijking. In deze test
is myphotobook vergeleken met 23 andere
aanbieders op het gebied van prijs, kwaliteit, service,
levertijd en softwareprogramma.
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myphotobook is een nieuwkomer in onze vergelijking
en dus waren wij vooraf erg benieuwd naar het
productaanbod, de software en natuurlijk de kwaliteit.
We hebben dan ook uitgebreid de tijd genomen om
hierbij stil te staan.

Aanbod en prijzen myphotobook
myphotobook biedt in totaal 7 formaten fotoboeken. Deze zijn verkrijgbaar is allerlei soorten covers en zijn
uitbreidbaar tot maar liefst 250 bladzijden. Super, want er zijn weinig aanbieders die een dergelijk dik boek kunnen
leveren. Als we de prijzen van de fotoboeken vergelijken, dan zien we dat de kleinere formaten hardcover boeken van
36 bladzijden tot een van de goedkopere in onze test behoren. Wil je wat meer bladzijden, dan wordt men in
verhouding wat minder goedkoop. Voor boeken op hoogglans is men eveneens redelijk geprijsd.. Alleen de twee
grootste formaten fotoboeken (30×30 en 30×40) zijn echt duurder dan menig ander aanbieder. Voor zowel hoogglans,
als voor het standaard formaat. Dat is jammer, want daardoor eindigt men ten opzichte van andere partijen toch wat
lager.

Software myphotobook
Voor deze fotoalbum test hadden wij nog geen ervaringen
met myphotobook. Dus toen wij ons boek gingen maken vonden we
het goed om te zien dat men zowel software voor Windows, als voor
een Mac heeft. Het pakket werkt redelijk gemakkelijk, bevat veel layout mogelijkheden en biedt de optie om tussentijds je formaat nog te
wijzigen. Opties die we missen, zijn het wisselen van foto’s tussen
fotovakken, het importeren van foto’s vanuit Facebook (Picasa is wel
mogelijk) en spellingscontrole. Wat we daarnaast missen zijn cliparts
en fotokaders/maskers.

Levertijd myphotobook
Wij bestelden een fotoboek bij myphotobook en hoopten deze snel te ontvangen. Dat viel echter behoorlijk tegen. Het
duurde namelijk meer dan 14 dagen voordat het boek bij ons thuis bezorgd werd. Op Big Freddy na, is dat de langste
levertijd uit onze test. Heb je geen haast, dan kan je prima een boek bij myphotobook bestellen. Het boek werd in een
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nette doos afgeleverd en was prima ingepakt.
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Kwaliteit myphotobook

34:
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Het belangrijkste onderdeel uit onze fotoalbum
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test is de kwaliteit van het fotoboek. Wij gaven het
boek, samen met de andere fotoboeken, aan ons

Actie van de maand

panel om te beoordelen. De algemene conclusie
was dat het fotoalbum redelijk is, maar niet een
van de beste fotoboeken uit onze test. De kleuren
zijn redelijk, maar soms wel wat donker. Vergelijk
bijvoorbeeld de kleuren uit het boek van Hema
(links) en myphotobook (rechts)

Service MyPhotobook
Als laatste hebben wij gekeken naar de service van
een aanbieder. Wat de een ons service verstaat,

Hema links, MyPhotobook rechts

geldt niet voor een ander. Wij hebben ons
gefocused op vragen die we aan de
klantenservice stelden en enkele criteria, zoals bijvoorbeeld:
– is een spoedbestelling mogelijk
– kunnen we een online cursus vinden
– kan ik mijn album delen via social media
– kunnen we het fotoboek in laten pakken in cadeaupapier
myphotobook reageert over het algemeen binnen 1,5 dag op klantvragen. Verder biedt men geen extra opties,
waardoor men ook op het gebied van service gemiddeld scoort.

Beoordeling myphotobook

Laat jouw beoordeling
achter

Nieuwkomer myphotobook eindigt wat lager in onze test. Dit heeft met een aantal factoren te maken. De levertijd is

Wil jij een aanbieder

aanzienlijk langer dan bij andere aanbieders, de prijzen zijn over het geheel gezien net iets hoger dan bij andere

beoordelen? Laat hier jouw

aanbieders en de kwaliteit is redelijk, maar niet extreem goed. En als je overal gemiddeld scoort, maak je nergens het

reactie achter.

verschil ten opzichte van andere aanbieders.
Wil je ook een fotoboek maken bij MyPhotobook? Klik dan hier om naar de site van myphotobook te gaan.

Fotoalbum
aanbieders

[yasr_multiset setid=0]
Liever een persoonlijk ervaring met myphotobook delen? Dat kan hieronder.
Create your own review
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