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Wil je ervoor zorgen dat al die mooie vakantiefoto’s dit jaar niet 
blijven verstoffen op je harde schijf? Je kan vandaag via een 
hele waaier aan online-diensten een fotoboek maken en laten 
afdrukken met jouw foto’s. Wij vergeleken een aantal spelers 
en kozen onze favoriet.
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Het is een fenomeen dat ie-
dereen met een camera of smartphone 

kent: je gaat op vakantie, je neemt een heleboel 
leuke foto’s, je neemt je heilig voor om er iets 
leuks mee te doen wanneer je thuiskomt – en 
vervolgens blijven ze virtueel stof verzamelen op 
je harde schijf, omdat je niet goed weet wat je 
er juist mee moet aanvangen. Je wil je vrienden 
of familie namelijk niet doodvervelen met de 
zoveelste slideshow, toch?
Als je een fan bent van ouderwetse fotoalbums, 
maar weinig zin of tijd hebt om al je foto’s af te 
(laten) drukken en zelf in te plakken, dan zit je 
bij deze test goed. Veel online diensten bieden 
vandaag namelijk print-on-demand fotoboeken 
aan. Wat houdt dat precies in? Jij kiest je foto’s, 
giet ze in het online- of software-tool van je 
printdienst naar keuze, speelt wat met de layout, 
en voor je het weet ligt er een volledig afgewerkt 
album in je bus. Je kan er zo veel of weinig tijd 
aan besteden als je zelf wil: de meeste van deze 
tools hebben namelijk een aantal afgewerkte lay-
outs en een automatische vul-functie, waardoor 
jij alleen maar een selectie foto’s moet uitzoe-
ken. Je kan echter ook steeds volledig zelf aan 
de slag met het uiterlijk van je boek; als je elk 
detail naar jouw hand wil zetten, dan kan je dat.
Fotoboeken zijn echter niet de enige optie, als je 
online met je foto’s aan de slag wil. Als je bij-
voorbeeld wél wil vasthouden aan je traditionele 
albums, of graag aan het scrapbooken slaat, dan 
kan je je foto’s makkelijk laten afdrukken, op elke 
grootte en kwaliteit die je wil. Het ene fotopa-
pier is namelijk het andere niet, dus bekijk je 
opties: mat, satijnglans, hoogglans, … Het levert 
allemaal een ander effect op.

Daarnaast bestaan er ook tal van grappige  
cadeau-artikelen die je kan laten personaliseren 
met jouw meesterwerkjes. Van sleutelhangers 
en stickers tot fotopuzzels en van kalenders tot 
smartphone-hoesjes: het kan allemaal, en vaak 
voor een heel aanvaardbare prijs. Ook T-shirts 
en ander textiel kan je laten personaliseren met 
jouw afbeeldingen – altijd fijn voor vrijgezellen-
feestjes…
En over meesterwerkjes gesproken: als je een 
beeld getrokken hebt dat smeekt om een groter 
formaat, dan kan je ook allerlei formaten en 
soorten muurdecoratie laten drukken. Dat prach-
tige sfeerbeeld in de bergen op een reuzengrote 
poster, of die geweldige foto van je kinderen op 
een mooi canvas, bijvoorbeeld.
Opties genoeg om je leuke herinneringen dit jaar 
wél in de kijker te zetten dus!

Wikken en wegen
Hoe zijn we in onderstaande test te werk ge-
gaan? Bij elk merk vroegen we een vierkant foto-
boek met een harde kaft van ongeveer 20 op 20 
centimeter groot, met het minimale aantal pagi-
na’s – dat bleek te variëren tussen 20 en 26 – en 
gedrukt op gewoon papier. De prijzen die je ziet 
staan zijn ook steeds zonder verzend- en verwer-
kingskosten; dat bedrag kan namelijk variëren 
afhankelijk van waar je woont. We bespreken 
telkens zowel de kwaliteit van het afgewerkte 
product als het gebruiksgemak van de software of 
webtool.

Je kan er zo veel of weinig tijd in 
investeren als je zelf wil.
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TicTacPhoto
Het Trendy-fotoboek van TicTacPhoto heeft met 
voorsprong de hoogste papierkwaliteit in deze 
test. Het gesatineerde papier geeft het effect van 
echt fotopapier, wat leidt tot haarscherpe, helde-
re foto’s. Het is daarom jammer dat de afwerking 
van de kaft wat te wensen overlaat: ons test-
exemplaar was erg strak ingebonden, waardoor 
bladeren (zeker in het begin) lastig was, en de 
foto op de kaft is niet van dezelfde onberispelijke 
kwaliteit als die aan de binnenkant.
TicTacPhoto werkt met een web-editor, die een 
eervolle vermelding verdient: hoewel down-
loadsoftware zo zijn voordelen heeft, is deze 
interface met voorsprong de elegantste en meest 
overzichtelijke die ik tegenkwam. Ook over de 
uploadtijden en de stabiliteit viel niet te klagen. 
Het enige dat ontbreekt, is een automatische 
fotocorrectie, waardoor onze beelden er soms 
fletser uitzagen dan bij de andere boeken. Er zijn 
wel tools aanwezig zijn om de kleuren en witba-
lans van je foto’s manueel nog wat bij te werken. 

TicTacPhoto Fotoboek Trendy 22x22 (20p)
19,95 euro – www.tictacphoto.com

SOFTWARE: ★★★★(★)

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★★(★)

MAG HET WAT MEER ZIJN?
Zoals je in dit artikel kan merken, zit er heel wat verschil tussen de 
papiersoorten die de verschillende printdiensten gebruiken. Allemaal 
vallen ze echter onder de categorie “gewoon papier”: geen volwaardig 
fotopapier dus. Als je een meer luxueuze uitstraling wil geven aan je 
fotoboek, kan je kiezen om voor fotopapier en een vlakliggende binding te 
gaan. Daarmee kan je een foto over een dubbele pagina laten doorlopen, 
zonder die vervelende vouw in het midden. Wij testten er voor jou twee.
Profotonet biedt geen albums aan op standaardpapier: al hun boeken 
worden gedrukt op lustre-papier. Dat is een niet-hoogglans fotopapier dat 
zich goed leent voor het maken van een fotoboek – je krijgt namelijk wel 
de verhoogde afdrukkwaliteit, maar geen lastige reflecties. Ons testalbum 
ziet er goed uit, maar de foto’s lijken soms wel een tikje onscherp. Jammer 
genoeg is een foto-kaft ook niet inbegrepen in de prijs; daarvoor betaal je 
7,5 euro extra.
Het album op fotopapier van Pixum is op vergelijkbaar papier gedrukt, maar 
de kwaliteit van de foto’s is wel zichtbaar beter. Kleuren zien er net een 
beetje helderder uit, en alle foto’s zijn haarscherp. Een fijne bonus aan de 
boeken van Pixum is de fotocover – inbegrepen in de prijs – waarmee je 
één beeld over de voor- en achterkant van het album kan laten lopen. Een 
absolute aanrader als je de meerprijs wil betalen.

Pixum Fotoboek Groot (vierkant)  
Hardcover Fotopapier (26p)
29,99 euro – nl.pixum.be

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★★(★)

Profotonet Profotoalbum (24p)
26,95 euro – www.profotonet.nl

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★(★)★
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voorbeeld veel meer geneigd om kortingsacties te 
houden en is hun assortiment aan fotoproducten 
uitgebreider dan dat van Kruidvat. Als je meer-
dere producten met je foto’s wil bestellen, kan je 
daarmee tijd winnen en mooie kortingen vinden. 
Zo betaal je bijvoorbeeld minder als je extra 
exemplaren van eenzelfde album nabesteld.
Cewe heeft dan weer een app om je fotoboek sa-
men te stellen, wat erg plezierig werkt, zeker als je 
toch al je foto’s met je mobiele toestel neemt. Die 
app is gratis en bestaat voor iOS en Android, voor 
zowel tablets als smartphones. Voorlopig is het 
aantal producten dat je rechtstreeks uit de app kan 
bestellen wel nog beperkt, hoewel Cewe belooft 
dat gamma uit te breiden bij volgende updtaes. 
Ten slotte moet het ook gezegd dat het Kruidvat-
testexemplaar als enige lijmresten op een aantal 
pagina’s had kleven. Dat is hoogstwaarschijnlijk 
toeval, maar het blijft een minpuntje.

Familie-onderonsje
Terwijl de fotoboeken langzaam binnendrup-
pelden op de redactie, deden we een eigenaar-
dige ontdekking: onze testalbums van Cewe 
Photoservice, Kruidvat, en Pixum bleken identiek 
te zijn, van het schutblad tot de papiersoort en 
afdrukkwaliteit. Tijdens het aanmaken van de 
albums was het al duidelijk geworden dat deze 
merken dezelfde software gebruiken, met een 
paar aanpassingen in het bestelsysteem.
Die software is trouwens erg compleet en ro-
buust. Een schoonheidsaward zal de interface 
niet winnen, en hij is ook niet altijd even duide-
lijk, maar als je er je draai in gevonden hebt, kan 
hij alles aan. De functie om foto’s automatisch te 
plaatsen is nog steeds niet perfect, maar werkt 
beter dan bij de meeste andere pakketten. Je kan 
ook twee foto’s op één pagina van plaats wisse-
len: klinkt als een detail, maar het is een feature 
dat je heel wat tijd en geklik kan besparen. Het 
exporteren van de afbeeldingen gaat tenslotte 
ook vlot, hoewel dat uiteraard ook afhangt van 
de kwaliteit van je internetverbinding.
De boeken zien er, dankzij de doorlopende 
fotocover, meteen heel knap uit. Ook over de 
kwaliteit van het papier valt niet te klagen: het 
is geen fotopapier, maar het heeft een aange-
name dikte en glans. Dankzij de automatische 
kleurencorrectie in de software zijn alle beelden 
erg helder, maar nooit overdreven. De luchten in 
Barcelona mogen dan ook echt wel blauw zijn… 
Verder is de fotokwaliteit erg degelijk. 
Afbeeldingen zijn steeds scherp, hoewel gezich-
ten soms wat van hun details kwijtraken, zeker 
bij foto’s die in de schaduw getrokken werden. 
Daarnaast zie je ook, vrij licht weliswaar, het ras-
terpatroon van het drukwerk. In de meeste foto’s 
valt dat laatste weinig op, maar in een aantal 
gevallen worden beelden er korrelig door.
Is Kruidvat, als goedkoopste, dan de onverbid-
dellijke winnaar? Tja, ja en nee. Zo is Pixum bij-

Cewe Photoservice Fotoboek Medium  
Hardcover (26p)
24,95 euro – www.cewe-photoservice.be

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★(★)★
Kruidvat Fotoboek Medium Hardcover (26p)
18,89 euro – www.kruidvat.be

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★(★)★

FOTOKWALITEIT: ★★★(★)★

Pixum Fotoboek Groot (vierkant) Hardcover (26p)
24,99 euro – nl.pixum.be

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★(★)★
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Geen makkelijke keuze, maar het album van TicTacPhoto 
gaat met de prijs lopen. Als je de moeite doet om waar 
nodig zelf even met de kleurbalans van je foto’s te spelen, 
krijg je hier een goed afgewerkt album op een prachtige 
kwaliteit papier, wat je foto’s echt dat beetje extra geeft. 
Een gebruiksvriendelijke webinterface en een scherpe 
prijs maken het plaatje af.

Foto.com
Foto.com werkt voor z’n fotoproducten met een 
online editor. Die is niet altijd even duidelijk 
– sommige handelingen zijn nogal omslachtig 
– maar heeft wel een aantal sterke features. Zo 
kan je rechtstreeks foto’s van Facebook of Picasa 
importeren om ze in je album te gebruiken, en 
blijven de foto’s die je voor een eerder project 
gebruikte ook bewaard in je account, zodat je 
ze opnieuw kan gebruiken zonder ze opnieuw te 
moeten uploaden. Ook het automatisch vullen 
werkte vlot. De inbegrepen thema’s vond onder-
getekende nogal cliché, maar je kan ook gewoon 
met een witte achtergrond aan de slag.
Goede software dus, maar het testalbum van 
Foto.com blies ons niet bepaald van de sokken. 
Omdat de editor niet aangeeft waar de vouw van 
de harde kaft zal komen, was onze coverfoto niet 
optimaal geplaatst. Ook de papierkwaliteit is 
weinig indrukwekkend: het heeft wel een aange-
name glans, maar het papier was dunner dan bij 
de andere boeken, wat het geheel weinig sub-
stantieel doet aanvoelen. Het is echter vooral de 
korreligheid van de afdruk die een doorn in het 
oog is: alle afbeeldingen verliezen scherpte en 
fijne details door de veel te aanwezige lijntjes in 
de afdruk. Geen aanrader, zeker niet gezien zijn 
eerder hoge prijs.

Foto.com Prestige Fotoalbum vierkant 21x21 (20p)
30,99 euro – be.foto.com

SOFTWARE: ★★★★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★★★

Smartphoto Fotoboek Large vierkant (20p)
14,95 euro – www.smartphoto.be

SOFTWARE: ★★(★)★★

AFWERKING: ★★★★★

FOTOKWALITEIT: ★★★(★)★

Smartphoto
Het album van Smartphoto is het enige in onze 
test met een opgevulde harde fotokaft: een fijne 
toevoeging die een boek er net een tikje luxueu-
zer laat uitzien, zeker bij een dikker exemplaar 
dan ons test-subject. Fijne extra: je kan een 

platliggende binding kiezen voor maar twee 
euro extra. De afdrukkwaliteit zit ook goed; 

de foto’s zien er goed uit, hoewel ze soms 
een tikje flets ogen. Ook hier is de ruis 

of korrel weer licht aanwezig.
De webinterface van Smartphoto is 

dan weer minder fijn. Naast de 
nodige schreeuwerige pop-ups 
om me aan te manen Microsoft 
Silverlight te installeren, moet 

je bijvoorbeeld eerst een thema kiezen uit de 
catalogus. Op zich geen probleem, maar het navi-
geren door die thema’s verloopt niet zo vlot. Ook 
is het album waarin je werkt in de editor vreemd 
genoeg erg klein weergegeven – ook op een 
grote desktopmonitor. Praktisch is anders.

http://www.alcatelonetouch.com
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