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K

getest

Knoeien met lijm hoeft niet meer, je kunt 

zelf  uitsneden maken, de opmaak bepalen 

en tekst in je foto’s verwerken. Het resul-

taat: een gedrukt boek waar nooit meer een 

losse foto in rondzwerft. Binnen een half-

uur kun je met elk programma aan de slag. 

Maar er zijn verschillen. Bij het ene pro-

gramma moet je in het begin veel meer zoe-

ken dan bij het andere programma. Er zijn 

weliswaar meer dan 50 aanbieders, maar 

veel albums worden met dezelfde software 

gemaakt en bij dezelfde afdrukcentrale 

gedrukt. Daar kun je handig gebruik van 

maken door je album bij de goedkoopste 

aanbieder te bestellen. Wij selecteerden 

aanbieders bij vijf  afdrukcentrales, die 

nagenoeg alle fotoalbums in Nederland 

verwerken.

Gebruiksvriendelijkheid

Het duurt gemiddeld 18 minuten om de 

software te leren kennen. Heb je de slag 

te pakken, dan is elk album makkelijk te 

maken. De menugestuurde HEMA-software 

oogst waardering bij het lezerspanel. De 

andere aanbieders werken met knoppen en 

het gebruik van de rechtermuisknop. Het 

resultaat: meer klikken en minder over-

zichtelijke menu’s. Zo kun je bij Blokker 

pas de foto’s bewerken als je de knop ‘hang-

slot’ ontgrendelt. Fuji Print biedt nauwe-

lijks uitleg. Heb je het eenmaal onder de 

knie, dan werkt Fuji Print prettig, omdat je 

bij uitsneden maken en fotobewerking goed 

kunt zien wat je doet. Webprint komt als 

minst gebruiksvriendelijk uit de bus.

Een fotoalbum maken is veel leuker geworden sinds 

de komst van digitale fotografie. Maar hoe voorkom je 

urenlang zweten en ergernis achter de computer? En 

welke aanbieder levert de meeste waar voor je geld? 

Toeractief test vijf populaire leveranciers.

TeksT Els PunT, AnWB TEsTEn FoTo’s JonAThAn AndrEW

Zó hebben 
we getest
Vijf lezers zonder noemenswaar-

dige ervaring met het samen-

stellen van digitale fotoboeken 

maakten en bestelden bij alle 

vijf de aanbieders een album op 

liggend A4-formaat. Toerac-

tief deed hetzelfde, met telkens 

dezelfde set foto’s. De panelleden 

beoordeelden hun eigen album. 

Deskundigen beoordeelden de 

kwaliteit van de afdrukken en de 

albums van Toeractief.
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	 www.hema.nl		 www.fujiprint.nl

retailers	 hEMA fotowinkels

software	 offline en online offline

aantal	pagina’s		 24-100 24-72

formaat	 28 x 21 liggend harde omslag 28,5 x 21,95 fotoboek A4 

	   staand hardcover

prijs	 € 26,95 + € 1,25  € 19,95 + € 0,99

	 verwerkingskosten verwerkingskosten

extra	pagina’s	 € 1,10 per 2 pag. € 9,00 per 24 pag.

foto	op	omslag	 € 5,95 € 0,00

verzendkosten	 € 0,00 geen postverzending

instructie	 filmpje gebruiksaanwijzing nee

levertijden	in	werkdagen	 7  9-11

aantal	keuzes	soort	album	 zeer veel veel

aantal	sjablonen	 zeer veel redelijk

aantal	kaders	 zeer veel zeer veel

aantal	achtergronden	 zeer veel  beperkt

opmaakmogelijkheden	            

voorbereiding	           

foto’s	bewerken	en	plaatsen	            

opmaak	           

kwaliteit	album	           

Vormgeving

Om de vormgeving te beoordelen, hebben 

we in de testalbums kaders, achtergronden 

en fotobijschriften geplaatst. Een kader 

om één foto plaatsen lukte niemand bij 

Blokker, terwijl het wel mogelijk is. HEMA 

en Kruidvat hebben zeer veel mogelijkhe-

den. De lettergrootte bij HEMA instellen 

is lastig door een fout in het programma. 

Kruidvat vergt veel klikken om opmaak-

mogelijkheden te vinden. Bij Blokker zijn 

de sjablonen moeilijk te vinden en is tekst 

verwijderen omslachtig. Webprint heeft de 

minste opmaakmogelijkheden. Bij tekstop-

maak zijn de letters bovendien nauwelijks 

zichtbaar. 

Albumkwaliteit

Bij HEMA, Kruidvat, Blokker en Fuji Print 

(op echt fotopapier) is de afdrukkwaliteit 

goed. De rugtekst van Kruidvat en Web-

print staat – naar Duitse stijl – op zijn kop. 

De albums van Blokker, Kruidvat, Fuji 

Print (fullcolourprint) en Webprint liggen 

Conclusie
Zonder ervaring heb je de 

fotoalbumsoftware binnen 

een halfuur onder de knie, bij 

alle merken. Als beste komt 

HEMA uit de bus, dankzij 

prettige software en albums 

van goede kwaliteit. Een 

goede tweede is Fuji Print. 

Onze testers zijn enthousiast 

over de prettige bewerkings-

mogelijkheden, al vergt de 

software wel wat gewenning 

en is het aantal afhaalpunten 

beperkt. Het minst tevreden 

zijn de testers over Webprint.

niet mooi open. Bij HEMA en Kruidvat is 

de rugdikte in verhouding met het aantal 

bladzijden goed, bij de rest is die te breed. 

Webprint heeft als enige een foamcover.

Bestellen,	kosten	en	verzenden

We hadden alle albums binnen de opge-

geven tijd in ons bezit. HEMA, Kruidvat, 

Blokker en Webprint versturen (ook) 

naar je huisadres. Ophalen in de winkel 

bespaart je verzendkosten. Bij Fuji Print 

kun je de albums alleen ophalen bij de 

vakhandel. Afhankelijk van je woonplaats 

betekent dat soms een halfuur rijden. Het 

goedkoopst is Fuji Print: € 20,94 voor 24 

pagina’s en zelf  ophalen. Het album op echt 

fotopapier van Fuji Print kostte € 33,94. Met 

levering op huisadres is Webprint de goed-

koopste: € 23,58 voor 24 pagina’s, inclusief  

verzendkosten.  

De	vijf	geteste	merken	laten	hun	albums	maken	

door	afdrukcentrales	die	ook	leveren	via	andere	

andere	aanbieders.	op	Toeractief.nl	staan	ze	

vermeld.

Verklaring
	 	 	 	 		 slecht

	 	 	 	 		 matig

	 	 	 	 		 voldoende

	 	 	 	 		 goed

	 	 	 	 	 uitstekend

TEST 
WINNAAR
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Voor je kunt beginnen 

met het maken van 

een album sta je voor 

een aantal keuzes. We 

zetten ze op een rij.

1.	Fullcolourprint	

of	albums	

gedrukt	op	echt	

fotopapier

Bij fullcolourprint wordt 

de foto net als in een 

tijdschrift ‘gedrukt’ en bij 

albums op echt fotopa-

pier (duurder) wordt de 

foto ‘belicht’ op lichtge-

voelig papier, zoals bij 

losse fotoafdrukken. Veel 

albums op echt fotopa-

pier worden bij Fuji Print 

gemaakt. 

2.	Online	en	off-

line	(software	

downloaden)	wer-

ken	

het grootste voordeel 

van online een album 

maken is dat je er eraan 

kunt werken vanaf elke 

computer met elk bestu-

ringssysteem. het groot-

ste nadeel is dat het 

aantal mogelijkheden 

beperkt is. om die reden 

downloadden wij het 

programma en werkten 

offline. Bij Webprint 

kun je uitsluitend online 

werken. 

3.	Formaten	en	

uitvoeringen

staand of liggend, harde 

of zachte kaft, achter-

gronden en stijlen, aantal 

pagina’s enzovoorts; 

elke aanbieder heeft veel 

keuzes. Bij Kruidvat moet 

je goed opletten, want 

het aantal pagina’s staat 

standaard ingesteld op 

42, terwijl 26 ook moge-

lijk is. Met uitzondering 

van hEMA (€ 5,95) kun je 

op het omslag gratis een 

foto plaatsen. de meeste 

mogelijkheden bieden 

hEMA en Kruidvat.

4.	Handmatig	of	

automatisch	

vullen

Bij handmatig vullen 

sleep je de foto’s in het 

album en bepaal je zelf 

de volgorde en opmaak. 

Bij automatisch vul-

len wordt dat voor je 

gedaan, aan de hand 

van de nummers die je 

de foto’s geeft. Bij alle 

geteste albums kun je 

kiezen tussen beide 

werkwijzen. de foto’s 

worden netjes over 

het album verdeeld. 

Webprint en Kruidvat 

plaatsten de foto’s niet 

in de aangegeven maar 

in een willekeurige volg-

orde in het album. Wil je 

dezelfde volgorde zoals 

de afbeeldingen in de 

computer zijn opge-

slagen, dan moet je bij 

Kruidvat en Webprint 

alles weer verplaatsen. 

heb je te weinig foto’s, 

dan houd je ook nog 

eens zichtbaar lege 

plaatsen over. 

Voorbereiding

www.kruidvat.nl	 www.blokker.nl	 www.webprint.nl

Kruidvat Blokker Webprint (online aanbieder)

offline en online offline online

26-130 20-120 24-96

28x21 large fotoboek 33x24 fotoboek  21x30 fotoalbum luxe

hardcover liggend large liggend 

€ 29,95 + € 0,99  € 24,45 + € 0,99 (extra  € 19,95 + € 0,99

verwerkingskosten kosten alleen bij afhalen) verwerkingskosten

€ 5,00 per 8 pag. € 1,50 per 2 pag. € 2,00 per 4 pag.

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 2,49 € 2,25 € 2,64 (uitsluitend postverz.)

filmpje gebruiksaanwijzing korte uitleg nee

6 5-7 5

zeer	veel	 veel redelijk

zeer	veel	 beperkt beperkt

zeer	veel	 beperkt  beperkt

zeer	veel		 beperkt beperkt

	 	 	 	 			            

	 	 	 	 		            

	 	 	 	 		            

	 	 	 	 		            

	 	 	 	 			            

Het resultaat: 
een gedrukt 
boek zonder 
zwervende 
losse foto’s
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Aanvullende leveranciers informatie behorende bij 

Toeractief test digitale fotoalbums 
Geteste 
merken 

Albumproducent Ook geleverd via 

HEMA Albumprinter Albelli 
Kruidvat 
 

Cewecolor 
 

Online-shops: bol.com, 
fotosuper, tnt post, 
vakantiefoto.nl, 
fotoalbum.nl,  
Supermarkten, 
warenhuizen: AH, Boni 
supermarkt, C1000, Coop, 
D-foto.nl fotopoint, 
Hoogvliet, Jan Linders, 
Jumbo, MCD 
supermarkten, Plus, Poiesz 
supermarkten, Spar, Super 
de boer, Vomar 
Drogisterijen, Electronica 
en boekhandel: Media 
markt, Primera, Saturn, 
Trekpleister,  
Fotovakhandel: camex, 
Daan jansen, Foka, 
Ringfoto, Steenweg, foto 
Klein, Neboza 

Blokker Myphotofun BCC, belmondo books, , 
Campinglife, LOI, Het 
fotoalbum.nl. Multicopy, 
Personal gifts, color mailer. 

Fuji Print Fuji Print Dixon, Foto quelle en de 
fotobalbum van Blokker op 
echt fotopapier    

Webprint Webprint wij - Jonge ouders, Ziggo 
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