
 

 

 

STAP 1: Bepaal het thema 
Voordat je begint is het belangrijk om na te denken welk thema de rode lijn is in het fotoalbum. Door 

een thema van te voren te kiezen, wordt het makkelijker om foto´s te kiezen en creëer je ook 

eenheid in het album.  

 

Bij de meeste aanbieders is het tegenwoordig mogelijk om gebruik te maken van een volledig 

professioneel ontworpen fotoboek. Zo’n thema fotoboek bestaat uit een vast aantal ontworpen 

pagina’s (beginnend bij +/- 25 pagina’s) waarmee je zelf snel aan de slag kunt gaan. Elke pagina is dan 

al volledig ontworpen met achtergronden, cliparts en pagina-indelingen. Het enige wat je dan nog 

hoeft te doen, is het toevoegen van de foto’s en leuke teksten.  

 

Wil je in korte tijd een prachtig fotoalbum?  

Kies dan voor een thema van de aanbieders!  

10 tips voor het maken  

van een fotoalbum 



 

Voorbeelden van verschillende thema’s van drie aanbieders  

klik op het logo voor meer informatie 
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STAP 2: Selecteer de foto’s voor het album 
[TIP] Neem de tijd om de juiste foto’s te selecteren.  

Fotoselectie ronde 1: 

De digitale fotocamera’s van tegenwoordig maken het erg eenvoudig om foto’s te maken, dus 

waarschijnlijk heb je een grote hoeveelheid foto’s om door te werken. Begin daarom met het 

bedenken van het verhaal dat je wilt vertellen. Wil je dat bijvoorbeeld chronologisch per dag doen? 

Kies dan de beste foto’s per dag. Wil je een samenvatting maken? Kies dan de hoogtepunten van je 

bijvoorbeeld je vakantie en selecteer de mooiste foto’s. 

“Bij de eerste selectie hoef je niet te niet te streng te zijn.” 

Fotoselectie ronde 2: 

Na de eerste ronde zijn er waarschijnlijk nog steeds te veel foto’s over, maar je hebt nu wel een beter 

beeld van wat je wilt vertellen. Die leuke dag op het strand, de barbecue met vrienden, of de eerste 

keer dat je kind leerde fietsen. Zorg ervoor dat je die foto’s kiest waaraan je zelf de leukste 

herinneringen hebt. Voor de sfeer in het fotoalbum is het verder nog aan te raden om foto’s met 

dezelfde kleuren te kiezen, zoals bijvoorbeeld vrolijke, heldere kleuren bij zomers momenten of juist 

zachte, warme kleuren bij winterfoto’s.  

“Kies foto’s vanwege het verhaal en kleuren” 

Albelli heeft hier een mooi voorbeeld van op hun blog over een stranddag en een zwembaddag op 

vakantie. http://blog.albelli.nl/hoe-selecteer-je-fotos-voor-je-fotoboek/ 
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STAP 3: Kies het formaat; staand, liggend of vierkant + afmeting 
Welk formaat album moet je nu kiezen? Bedenk waarom je het fotoalbum maakt. Bepaal je budget 

en kies dan een formaat. Staand, liggend of vierkant is toch vooral afhankelijk van je eigen voorkeur… 

Cadeau voor opa & oma (vanaf € 10,-) 

Opa & oma vinden het geweldig om hun kinderen/kleinkinderen te showen bij hun vrienden. Maar 

om ze dan een groot zwaar album mee te geven, dat is toch wat te veel. Kies dan voor een klein 

formaat (10x15 cm of Magini). Deze fotoboeken worden vaak met een zachte kaft geleverd waardoor 

ze makkelijk door te bladeren zijn en een stuk lichter zodat ze makkelijk mee te nemen zijn.  

Voor vrienden/familie na een gezellig uitje? (vanaf € 18,-) 

Ben je net naar de dierentuin geweest of heb je een vrijgezellendag gehad? Dan is het toch leuk om 

deze herinneringen vast te leggen in een album, maar vaak wil je hier niet te veel aan kwijt zijn. Dan 

is het slim om te kiezen voor een tussenmaat, medium bij veel aanbieders. Deze albums zijn 

ongeveer 20x15 cm en zijn goed betaalbaar. Bovendien biedt dit formaat wat ruimte voor leuke 

cliparts, grappige opmerkingen en mooie achtergronden bij de foto’s.  

Blijvende herinneringen verdienen iets groots (vanaf € 25,-) 

Een trouwalbum, jaarboek, geboortealbum, of reisalbum zijn typische voorbeelden van albums die je 

voor altijd wil bewaren en waar je ook al je herinneringen in vast wil leggen. Zo´n album verdient een 

mooie plek in de boekenkast en mag dan ook opvallen. De grotere formaten zijn het beste geschikt 

voor dergelijke boeken. Deze beginnen bij 20x30 cm (Large) en Albelli biedt ze zelfs aan van 30x40 

cm (Extra Large).  

 

Staand, liggend of vierkant is toch vooral afhankelijk van je 

eigen voorkeur… 

 

STAP 4: Harde of zachte kaft 
Het echte fotoalbum 

Het traditionele fotoalbum blijft toch een album met een harde kaft, een album wat je open slaat en 

waarbij je voelt dat het om een echt album gaat. Hiervoor betaal je dan ook extra. Ongeveer € 3,- bij 

een medium album en € 8,- bij een large album, maar dan heb je wel een écht fotoalbum 

Eindelijk je eigen tijdschrift 

Een meer moderne vorm van een fotoalbum is er een met een zachte kaft. Het album lijkt dan meer 

op een tijdschrift/magazine. Als je zelf een beetje creatief bent, dan geeft dit je de mogelijkheid om 

een heus eigen tijdschrift te maken. Dit is bijvoorbeeld leuk bij een 25-jarige huwelijk of wat denk je 

van een magazine over het eerste jaar van je zoon of dochter?  

  



 

STAP 5: Opmaak van het album 
Als je niet kiest voor een thema album, dan ben je volledig vrij om het album in te richten zoals je zelf 

wilt. Bij het selecteren van de foto’s heb je al bepaald of je de foto’s in chronologische volgorde 

plaatst of dat je een samenvatting van de leukste momenten wilt maken. Hier hoef je dus niet over 

na te denken. Waar je wel over na moet denken is welke foto’s je groot in het album wilt en welke er 

kleiner mogen.  

De leukste/mooiste foto’s zien er prachtig uit als ze op een 

volledige pagina worden geprint! 

  

Alle aanbieders bieden een enorme hoeveelheid standaard indelingen aan.  

[TIP] Kies een paar indelingen en gebruik deze door het hele album. Anders kan je album erg 

rommelig overkomen 

  



 

10 tips om je fotoalbum echt af te maken 
 

Tip 1. Gebruik omgevingsfoto’s en sfeerfoto’s als achtergrond 

Als je op vakantie gaat, neem dan ook een paar foto’s van de omgeving of van bepaalde patronen in 

de omgeving zoals tegels of muren. Als je een kind krijgt, denk dan ook eens aan het box kleed, het 

eerste knuffeltje of het eerste rompertje. Deze foto’s zijn perfect voor de achtergrond van een 

fotoalbum. Zo creëer je zelf de sfeer in het album en dan blijft deze ook dicht bij het onderwerp van 

de foto’s. 

 

Tip 2. Plaats een foto een keer in een kader 

Als je geen witte achtergrond gebruikt, dan is het 

soms leuk om een kader om de foto´s te plaatsen 

zodat deze meer de uitstraling krijgen van een 

polaroid. Draai de foto nog een beetje bij en als 

je helemaal creatief wilt zijn, dan kan je ook nog 

een leuke clipart toevoegen.  

 

Tip 3. Draai de foto’s voor een speels effect 

Bij de standaardindelingen van de aanbieders 

staan de foto´s altijd recht. Om een speels effect 

te creëren, is het leuk om foto’s te draaien.  

  

Tip 4. Spreid mooie foto’s over twee pagina’s 

Heb je een prachtige panoramafoto gemaakt of juist een prachtige gezinsfoto, dan is het erg mooi 

om deze over twee pagina’s uit te spreiden. Dit geeft een geweldig effect in het album. Zeker als je er 

geen andere foto’s bij plaatst. De grote foto maakt echt indruk! 

[TIP] Kies voor een platliggend album en plaats de foto in het midden van het album. Dan ziet de 

foto er nog spectaculairder uit  



 

 

Tip 5. Scan entreekaarten of ansichtkaarten in 

Ben je naar een concert geweest, heb je een museum/dierentuin/attractiepark bezocht of heb je 

ansichtkaarten gekocht bij de lokale giftshop? Scan de kaart of je entreebewijs dan een keer in en 

gebruik ze in je album. Het zijn geen standaardfoto’s en daarom maken ze de herinnering nog 

levendiger. Zo’n gescheurd kaartje geeft toch net dat beetje extra sfeer… 

Tip 6. Maak persoonlijke titel 

Voor elk fotoalbum kan je wel een persoonlijke titel 

bedenken. Ben je op vakantie geweest naar Rome? 

Gebruik dan een foto van een plaatsnaambord met 

Rome erop. Een rondreis gemaakt door Amerika? 

Gebruik de landkaart die je hebt gebruikt of een foto 

van de Amerikaanse vlag. Schrijf iets in het zand of leg 

takken zo neer dat ze een leuke tekst maken.  

Dit maakt het album veel persoonlijker.  

 

Tip 7. Zorg dat foto’s op één pagina bij elkaar passen qua kleur of lichtintensiteit 

Je kunt meer eenheid op de pagina’s creëren door foto’s te kiezen die goed bij elkaar passen. Gebruik 

bijvoorbeeld foto’s met zomerse kleuren op één pagina of plaats de foto’s die je ’s avond en overdag 

hebt gemaakt op losse pagina’s. 

 



 

Tip 8. Combineer foto’s van één moment/locatie op pagina 

Ben je naar New York geweest of ben je net getrouwd? Bij het samenstellen van het album is het aan 

te raden om foto’s van één moment/locatie op dezelfde pagina te plaatsen. Voor New York kan je 

denken aan het Vrijheidsbeeld, het Empire State Building, of Central Park. Voor je trouwalbum kan je 

foto’s op verschillende locaties maken en deze samen op één pagina zetten.  

Tip 9. Gebruik cliparts met mate (leuk zijn de post-its of plakband-cliparts) 

Veel aanbieders bieden een enorme hoeveelheid aan cliparts. Dit is natuurlijk erg leuk, maar het 

geeft je album wel een lacherige uitstraling. Als je een clipart gebruikt, denk dan goed na of het van 

toegevoegde waarde is voor de pagina. Veel mensen vinden de post-its, punaises of plakband cliparts 

wel een leuke toevoeging.  

 

 

Tip 10. Ga helemaal los bij Albelli 

Dé specialist op het gebied van fotoalbums is toch wel Albelli. Zij hebben jarenlang geïnvesteerd in 

hun software en bieden ondertussen ook de meeste mogelijkheden voor het maken van een album. 

Denk hierbij aan kaders, achtergronden en cliparts. Daarnaast is de ontwerpsoftware erg 

gebruiksvriendelijk. 

Wil je dus echt helemaal los gaan op je album? Ga dan naar Albelli! 

 

Maar je bent natuurlijk vrij om te kiezen. Klik op een logo voor meer informatie 
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Bronnen en extra pagina’s met informatie 
Om dit e-book te kunnen maken hebben we gebruik gemaakt van een aantal bronnen: 

 

Opbouw: http://www.webprint.nl/blog/inspiratie-voor-je-fotoalbum-2/ 

Opmaak: http://www.webprint.nl/blog/tips-voor-het-maken-van-je-fotoalbum/ 

Kaft: http://www.webprint.nl/blog/inspiratie-voor-fotoalbum-kaft/ 

Voorbeeld Themaboeken:  

http://www.albelli.nl/producten/themaboeken 

http://fotoalbum.hema.nl/themaboeken  

Inspiratie: http://www.albelli.nl/inspiratie/fotoboekgalerij 

Video Webprint: http://vimeo.com/73287505 

Tips & Tricks Albelli: http://www.albelli.nl/tips-en-tricks 
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