
Introductie Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van een website
weergeven.

De website score is een cijfer op een schaal van 100 punten, dat de prestatie op het gebied van
internetmarketing vertegenwoordigt. Het algoritme is gebaseerd op 50 criteria, waaronder
zoekmachine gegevens, structuur van de website, prestatie van de website en andere relevante
zaken. 

Een score lager dan 40 betekent dat er op veel gebieden valt te verbeteren. Een score boven de 70
is een goed teken en het betekent dat de website hoogstwaarschijnlijk goed is geoptimaliseerd.

De rapporten van DDMCA bieden bruikbare adviezen om de zakelijke doelstellingen van een website
te verbeteren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

DDMCA
Keizersgracht 330-b 
1016 EZ Amsterdam

Telefoon: +31204272880
Email: denis.doeland@ddmca.com
Twitter: @denisdoeland
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Jouw website score is 72.6

http://groenlinks.nl


Verkeer Schatting

Gematigde impact

Laag Hoog

Verkeer Rank

Bezoekers
Doorsnede

Bezoekers
Lokalisatie

N° Populaire landen (ccTLD) Status Vervaltijd

1 groenlinks.nl -

Bezoekers

Er wordt gebruik gemaakt van diverse e
�

n verschillende tools om de hoeveelheid verkeer in te

schatten. Tools die gebruikt zijn o.a. Google Ad Planner, Google Trends en Alexa.

Vergelijk met de algemene internet de bevolking van de bovengenoemde doelgroep is
oververtegenwoordigd op groenlinks.nl. Deze gegevens worden verstrekt door Alexa™.

Er zijn nog andere domeinnamen beschikbaar die lijken op die van u. DDMCA raadt u aan dat u de

domeinnamen boekt in de landen waar uw website populair is. Dit voorkomt dat concurrenten deze

domeinen zullen registreren en zullen profiteren van uw reputatie in die landen.

194132 meest bezochte website in de wereld

2860 meest bezochte website in  Nederland

Deze website blijkt zeer populair te zijn onder:

mannen

tussen 55 en 64 jaar

surfen van thuis uit

8686 8686

http://www.alexa.com/siteinfo/groenlinks.nl
http://en.wikipedia.org/wiki/Country_code_top-level_domain


Sociale Impact

Hoge impact
Moeilijk op te lossen

Twitter™ Account

Weinig impact

Laatste Tweets
GroenLinksVenlo@twitter.com (GroenLinks Venlo )
Eigen betalingen zorg bij GroenLinks fors lager, zeker voor minima
#detijdisnuhttp://t.co/3bJ6H8rrThu, 30 Aug 2012 07:35:00

lindavoortman@twitter.com (Linda Voortman)
RT @Hannekefelten: \"@groenlinks is dé#emancipatiepartij van Nederland. Check hier waarom
of ga naar http://t.co/k7qrw4znhttp://t.co/vd ...Thu, 30 Aug 2012 07:32:33

iwesterduin@twitter.com (Ingrid Westerduin)
RT @GroenLinksNB: Bent u ervaringsdeskundige #Jeugdzorg? Raadswerkgroep 013 met
@BerendJanJoris zoekt u voor input wensen/eisen transiti ...Thu, 30 Aug 2012 07:16:29

saskiasauce@twitter.com (saskiasauce)
RT @FemNetGL: @groenlinks is dé#emancipatiepartij van Nederland. Check hier waarom of ga
naar http://t.co/jcQuVegChttp://t.co/PszSQk06Thu, 30 Aug 2012 07:15:33

AntiJgz@twitter.com (Peter V)
RT @GroenLinksNB: Bent u ervaringsdeskundige #Jeugdzorg? Raadswerkgroep 013 met
@BerendJanJoris zoekt u voor input wensen/eisen transiti ...Thu, 30 Aug 2012 07:15:23

AntiJgz@twitter.com (Peter V)
RT @Jeugdzorgbeleid: Gemeenteraad zoekt ervaringsdeskundigen Jeugdzorg: http://t.co/A5jHtz4J
zoekt erv... http://t.co/0vW9TTaQThu, 30 Aug 2012 07:13:34

Social Monitoring

De impact van Sociale Media is zeer groot voor bepaalde industrieën. Monitor wat mensen zeggen
over uw website op Sociale Media en leer hoe je Social Media kan controleren.

Twitter is een snel groeiend sociaal netwerk. Indien hier boven blijkt dat er nog geen Twitter account is

aangemaakt, registreer dan een Twitter account met uw merknaam om identiteitsdiefstal te

voorkomen. Onderzoek om diezelfde reden ook de beschikbaarheid van uw merknaam op andere

sociale netwerken.

Laatste tweet die het heeft over uw website.

Goed, uw website is redelijk populair op Sociale Netwerken.

Facebook Likes 87

Facebook Shares 180

Facebook
Comments

94

Twitter Backlinks 0

Delicious
Bookmarks

15

StumbleUpon 1

Google + 25

De Twitter™ Account @groenlinks is geboekt, en het is gekoppeld aan uw website.

Naam GroenLinks

Volgers 16141

Bio Officiële twitter van de politieke partij GroenLinks. Voor een groene, duurzame economie
en gelijke kansen. De tijd is nu!

Locatie Netherlands

Leeftijd 4 years, 7 months, 26 days

http://www.dialogfeed.com/?utm_source=woorank&utm_medium=affiliation&utm_content=in%2Breport&utm_campaign=woorank%2Baffiliation
http://www.twitter.com/#!/groenlinks
http://twitter.com/GroenLinksVenlo/statuses/241076539469479936
http://www.woorank.com//search.twitter.com/search?q=%23detijdisnu\"
http://www.woorank.com//t.co/3bJ6H8rr\"
http://twitter.com/lindavoortman/statuses/241075920432144387
http://www.woorank.com//twitter.com/Hannekefelten\"
http://www.woorank.com//search.twitter.com/search?q=%23emancipatiepartij\"
http://www.woorank.com//t.co/k7qrw4zn\"
http://www.woorank.com//t.co/vd\"
http://twitter.com/iwesterduin/statuses/241071879174103041
http://www.woorank.com//twitter.com/GroenLinksNB\"
http://www.woorank.com//search.twitter.com/search?q=%23Jeugdzorg\"
http://www.woorank.com//twitter.com/BerendJanJoris\"
http://twitter.com/saskiasauce/statuses/241071645421355008
http://www.woorank.com//twitter.com/FemNetGL\"
http://www.woorank.com//search.twitter.com/search?q=%23emancipatiepartij\"
http://www.woorank.com//t.co/jcQuVegC\"
http://www.woorank.com//t.co/PszSQk06\"
http://twitter.com/AntiJgz/statuses/241071604212326400
http://www.woorank.com//twitter.com/GroenLinksNB\"
http://www.woorank.com//search.twitter.com/search?q=%23Jeugdzorg\"
http://www.woorank.com//twitter.com/BerendJanJoris\"
http://twitter.com/AntiJgz/statuses/241071145170907137
http://www.woorank.com//twitter.com/Jeugdzorgbeleid\"
http://www.woorank.com//t.co/A5jHtz4J\"
http://www.woorank.com//t.co/0vW9TTaQ\"


Mobile Load Time

Weinig impact

Slow Fast

Mobiel



WWW Resolve

Gematigde impact

Clean URLs

Weinig impact

IP Canonicalization

Weinig impact

robots.txt

Gematigde impact

XML Sitemap

Weinig impact
Eenvoudig op te lossen

SEO Basis

Jouw website verbindt www.groenlinks.nl en groenlinks.nl met dezelfde URL, wat uitstekend is.

Redirecting verzoeken vanaf een non-preferred hostnaam is belangrijk omdat zoekmachines er
vanuit gaan dat URL's met en zonder "www" twee verschillende websites zijn.

Geweldig, je hebt clean URLs (gebruiksvriendelijke URLs): ze bevatten geen query strings. Clean URLs
laten zoekmachines de keywords in de URL lezen en de nadruk hierop leggen.

Usability is de andere reden voor het ontwerpen van een clean URL URL structuur op uw website:
clean URLs zijn veel gemakkelijker om te onthouden voor jouw bezoekers. Bezoekers vinden het
moeilijk om een URL te onthouden met vreemde parameters te herinneren. Ook worden ze
ontmoedigd om de volledige URL te typen.

Goed: uw website IP is verwijst naar uw website's domeinnaam.

Jouw website heeft een robots.txt file, wat goed is.

A robots.txt file geeft je de mogelijkheid om zoekmachines de toegang tot sommige delen van je
website te ontzeggen. Het geeft ook aan waar de XML sitemap te vinden is.

Klik hier om jouw robots.txt file op syntax errors te checken.

Jouw website heeft geen XML sitemap, wat problemem kan veroorzaken.

Een sitemap is een lijst met URL's die beschikbaar zijn voor indexatie door de zoekmachine. Ook
bevat een sitemap vaak additionele informatie zoals de laatste update, frequentie van wijzigingen en
importantie van de getoonde infomatie. Dit zorgt er in de praktijk voor dat zoekmachines intelligenter
met de inhoud omgaan.

Klik hier om een XML sitemap voor jouw website te genereren.

Ondanks sommige discussies over dit onderwerp, raden we je toch aan een XML sitemap toe te
voegen aan Google™ Webmasters Tools en Bing Webmaster Tools.

Perfect! Je website met of zonder www redirect naar dezelfde pagina!

Goed: uw URLs zijn clean. Maar je kan ze nog gebruiksvriendelijker maken door het verwijderen van
nutteloze extensies.

Ja

http://www.groenlinks.nl/robots.txt

Ontbrekend

http://www.groenlinks.nl
http://groenlinks.nl
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=44231
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=147959
http://www.groenlinks.nl/robots.txt
http://www.groenlinks.nl/robots.txt
http://www.robotstxt.org/orig.html
http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Sitemaps
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/01/new-google-sitemap-generator-for-your.html
http://www.seomoz.org/blog/expert-advice-on-google-sitemaps-verify-but-dont-submit
http://www.google.com/webmasters/tools/
http://www.bing.com/toolbox/webmaster


Titel

Gematigde impact

Omschrijving

Gematigde impact

Meta keywords

Headings

Weinig impact

H1 H2 H3 H4 H5

14 4 0 0 0

[H1] Deze site gebruikt cookies
[H1]
[H1] Kijk eens naar dit prachtige land
[H1] nieuws
[H1] Sluit kolencentrales en maak werk van schone energie
[H1] Eigen betalingen zorg bij GroenLinks fors lager, zeker voor minima

SEO Inhoud

Jouw titel bevat tussen de 10 en 70 karakters, wat prima is.

Zorg ervoor dat jouw titel expliciet is en dat hij de belangrijkste keywords bevat.

Zorg er voor dat elke pagina een unieke titel heeft.

Bron: Gebruik deze Snippet-optimizer om te checken hoe jouw titels en omschrijvingen worden
weergegeven in Google™ zoek resultaten.

Meta descriptions geven jou de mogelijkheid om de verschijning van de omschrijving van jouw
website in de zoekmachines te beïnvloeden.

Jouw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters, wat prima is.

Zorg ervoor dat jouw meta description expliciet is en jouw belangrijkste keywords bevat. .

Zorg er ook voor dat elke pagina een unieke meta description heeft.

Meta keywords worden gebruikt om aan te geven welke content te vinden is op de website. Doordat
search engine spammers keywords hebben misbruikt, wordt het door Google niet meer als belangrijk
gezien voor je ranking.

Jouw website is goed van structuur met het gebruik van HTML headings/levels (<H1> tot <H6>), wat
prima is.

Gebruik je keywords in de headings. Zorg ervoor dat het belangrijkste H-level (<H1>) jouw
belangrijkste keywords bevat.

Voor betere SEO resultaten, gebruik slechts één <H1> titel per pagina.

GroenLinks

Lengte: 10 karakter(s)

De Nederlandse linkse en groene partij. Over verkiezingen, nieuws en de visie.

Lengte: 78 karakter(s)

Groeneeconomiegroenlinksnatuurdierenzorgonderwijs

Lengte: 49 karakter(s)

http://usabilitygeek.com/15-title-tag-optimization-guidelines-for-usability-and-seo
http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_description_attribute
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_description_attribute
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/09/improve-snippets-with-meta-description.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_element#The_keywords_attribute
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#edef-H1
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#edef-H6


Afbeeldingen

Gematigde impact

Tekst/HTML Ratio

Gematigde impact

Flash

Weinig impact

Frames

Weinig impact

Blog

Gematigde impact
Moeilijk op te lossen

De meeste of alle afbeeldingen op jouw website, hebben een alternatieve text (het Alt- attribute), en
dat is goed.

Alternatieve teksten omschrijven jouw afbeeldingen zodat ze vindbaar zijn in Google™ Images zoek
resultaten.

Check de afbeeldingen op jouw website en zorg dat een effectieve ALT tekst is gekoppeld aan elke
afbeelding.

Klik hier om te zien hoe je afbeeldingen optimaliseert voor zoekmachines.

Beperk de hoeveelheid en het formaat van de afbeeldingen om het laden van de website pagina te
bevorderen.

Bron: Gebruik de Wayback Machine om het design van vroegere websites te bekijken.

De text/HTML verhouding van jouw website is hoger dan 15%, en dat is goed.

Hoewel de text/HTML verhouding goed is, kun je altijd verbeteren door tekst toe te voegen aan je
pagina's.

Hogere percentages zorgen voor betere SEO door het verhogen van de keyword density.

Geen Flash content werd waargenomen op je homepage, en dat is goed.

Flash moet eigenlijk alleen gebruikt worden voor speciale effecten. Vermijdt volledige Flash websites
om je SEO te maximaliseren.

Hoewel Flash content er vaak beter uit ziet, kan het meestal niet door zoekmachines geïndexeerd
worden (hoewel dit wellicht gaat veranderen in de nabije toekomst).

Dit advies geldt ook voor AJAX (hoewel ook dit gaat waarschijnlijk veranderen in de nabije toekomst).

Er zijn geen frames gebruikt op je homepage, en dat is goed.

Frames kunnen problemen veroorzaken voor zoekmachines omdat de pagina's niet voldoen aan
conceptueel website model. Gebruik dus, wanneer mogelijk, geen frames.

Het starten van een blog is een geweldige manier om uw SEO te stimuleren en om gekwalificeerde
bezoekers aan te trekken. Gebruik deze goede tips om de SEO prestaties van uw blog te verbeteren.

Wij vonden 6 afbeeldingen op deze website.

Alle alt attributen zijn aanwezig!

20.16 %

Nee

Nee

We hebben geen blog gevonden op deze website

http://en.wikipedia.org/wiki/Alt_attribute
http://images.google.com/
http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-accessibility/image-alt-text.shtml
http://www.seosmarty.com/image-seo/
http://www.archive.org/
http://www.keyworddensity.com/
http://www.adobe.com/devnet/seo/
http://www.beussery.com/blog/index.php/2008/10/google-flash-seo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/10/proposal-for-making-ajax-crawlable.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=34445
http://thekeywordacademy.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1524&url=75
http://www.toprankblog.com/2011/01/keywords-blog-posts/


Binnenpagina's
Analyse

Gematigde impact

Titel Meta description Text/HTML
ratio

Dossier
Klimaat |
GroenLinks.nl

Bij GroenLinks valt klimaat niet van de agenda. Het laatste nieuws over de
klimaattop.

21.63 %

Dossier
ACTA |
GroenLinks.nl

Persons related to this theme:&nbsp;Judith SargentiniArjan El FassedImportant
item:&nbsp;Verwerpen ACTA is een overwinning van de Europese
internetterStudie: ACTA-verdrag schendt Europese mensenrechtenNederland
stelt ondertekenen ACTA uit na

22.39 %

GroenLinks
Emmen

GroenLinks fractie Emmen 20.95 %

Geen dubbele content werd op de pagina's van jouw website waargenomen.

Gebruik Google™ Webmaster Tool om de manier waarop zoekmachines jouw website indexeren, te
verbeteren.

http://groenlinks.nl/klimaat
http://groenlinks.nl/acta
http://emmen.groenlinks.nl/
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=66359
http://www.google.com/webmasters/


In-Page Links

Weinig impact
Eenvoudig op te lossen

N° Anchor Type Follow

1 GroenLinks en cookies Interne Links Follow

2 Ja, dat mag Interne Links Follow

3 Nee, liever niet Interne Links Follow

4 Image Interne Links Follow

5 Onze vijf beloftes voor Nederland Interne Links Follow

6 Onze visie voor een groener Nederland. Interne Links Follow

SEO Links

Beperk het aantal links tot 200 links per pagina. Gebruik de rel nofollow voor het optimaliseren van de
juice dat u wilt meegeven aan elke link.

We vonden een totaal van 41 link(en) en 0 link(en) naar bestanden

9.8 %  Externe Links

90.2 %  Interne Links

0 %  noFollow External Links

100 %  Follow External Links

http://www.groenlinks.nl/groenlinks-en-cookies
http://www.groenlinks.nl/?GroenlinksAccepteerCookies=1
http://www.groenlinks.nl/?GroenlinksAccepteerCookies=0
http://www.groenlinks.nl/
http://www.groenlinks.nl/vijf-beloftes
http://www.groenlinks.nl/onze-visie
http://www.bestrank.com/blog/when-and-how-to-use-nofollow-on-your-links
http://thekeywordacademy.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1524&url=73


Keywords Cloud naar onze door een met van voor campagne groenlinks augustus

Keywords
Consistentie

Gematigde impact
Eenvoudig op te lossen

Consistent Keywords Content Title Description H

groenlinks 10

voor 8

door 7

augustus 5

naar 5

Consistent Keywords Content Title Description H

augustus door 5

jolande sap 3

doe mee 2

onze mensen 2

jesse klaver 2

Consistent Keywords Content Title Description H

jolande sap groenlinks 2

augustus door jolande 2

door jolande sap 2

SEO Keywords

Deze Keyword Cloud geeft een idee van de meest gebruikte terugkerende keywords. Het zijn
waarschijnlijk de keywords met de hoogste kans om hoog te scoren in de zoekmachines.

Met deze tabel willen we het belang van de belangrijkheid om consistent te zijn met het gebruik van
keywords aantonen. Om de kans te verhogen om met een specifiek keyword hoog te scoren, moet je
consequent gebruik maken van dit keyword in de Content, Title, Description, H Titels, Internal Links
hypertext en in uw backlinks hypertext.

http://www.sitevisibility.co.uk/blog/2010/03/15/keyword-consistency/


PageRank

Hoge impact
Zeer moeilijk op te
lossen

Laag Hoog

Geïndexeerde
pagina's

Gematigde impact

Populaire pagina's

SEO Autoriteit

PageRank™ (meestal PR genaamd) is een link analyse algoritme dat wordt gebruikt door Google™ om
de populariteit/autoriteit van een website te meten. De PageRank gaat van 0 tot 10: nieuwe websites
starten met PR0 en grotere gezag websites zoals Twitter.com hebben een PR10

Websites met hoge PageRank worden vaker gecrawled en hun uitgaande links hebben meerpassing
juice.

Dit is de hoeveelheid pagina's van jouw website die zijn geïndexeerd door Google™.

Hoe meer pagina's er geïndexeerd worden door zoekmachines, hoe beter.

Een laag getal (vergeleken met het totaal aantal pagina's/url's van je website) geeft aan dat de interne
link architectuur wellicht verbeterd dient te worden, en zorgt ervoor dat Google™ niet alle pagina's
van jouw website kan indexeren.

Resource: Check hier om te zien of jouw content is gekopiëerd door andere websites. Gebruik de
gratis software Traffic Travis om je relatieve positie op verschillende keywords te analyseren.

Dit is de lijst met meest bezochte pagina's op jouw website.

PageRank: 0

109000

Google™

0k 10k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 100k 110k 120k

GroenLinks Rijswijk

Dossier Klimaat | GroenLinks.nl

Dossier ACTA | GroenLinks.nl

GroenLinks Emmen

http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://thekeywordacademy.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1524&url=73
http://www.google.com/search?q=site:groenlinks.nl
http://www.copyscape.com/
http://www.traffictravis.com/
http://rijswijk.groenlinks.nl/
http://groenlinks.nl/klimaat
http://groenlinks.nl/acta
http://emmen.groenlinks.nl/


Backlinks Teller

Gematigde impact

DMOZ directory

Weinig impact

SEO Backlinks

Backlinks zijn links die doorverwijzen naar jouw website vanaf andere websites. Dit getal geeft o.a de
populariteit van jouw website aan.

Omdat dit getal cruciaal is voor SEO, zou je een goede strategy moeten voeren op het verhogen van
de hoeveelheid en kwaliteit van jouw backlinks.

Jouw website is geregistreerd bij DMOZ, een meertalige open content directory opgezet en
onderhouden door een community van vrijwillige redacteuren.

Zorg ervoor dat je in deze directory staat geregisteerd omdat zoekmachines rekening houden met
deze vermelding.

69700

Google™

0k 10k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k

Ja

http://www.google.com/search?q="groenlinks.nl"-site:groenlinks.nl
http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors
http://www.seounique.com/blog/anchor-text-optimization/
http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=groenlinks.nl
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmoz


URL

Favicon

Gematigde impact

Error 404 Pagina's

Weinig impact

Printability

Weinig impact

Conversie Forms

Weinig impact

Pagina formaat

Weinig impact

Usability

Hou je URL kort. Vermijdt zoveel mogelijk lange domein namen.

Een omschrijvende URL is beter te herkennen door zoekmachines. Een gebruiker zou in staat moeten
zijn om met een blik op de URL in de address bar een goede inschatting te maken welke content hij
zal aantreffen voordat de pagina geladen is. (bijvoorbeeld: http://www.mijnsite.nl/product).

Bedenk goed dat URL's een belangrijk deel zijn van je totale SEO strategy.

Gebruik heldere URL's om jouw website beter doorzoekbaar te maken voor Google™.

Bron: Zoek hier naar een goede domeinnaam . Als er geen goede namen meer beschikbaar zijn,
overweeg dan een bestaand domein te kopen bij bijvoorbeeld Sedo. Ga naar EuroDNS om de land
extensies voor jouw domein te registreren zodat je de markten waarop je je focust beter bereikt.

Om diefstal van je merk te voorkomen, kun je overwegen je domein als merk te registreren.

Jouw website heeft een favicon, en dat is goed. Zorg ervoor dat dit favicon consistent is met je merk
(waarden).s

Bron: Check dit eens Geweldige ideëen voor het verbeteren van de gebruiks ervaring van jouw
website door gebruik te maken van een speciale favicon.

Profiteer van je fouten: maak een mooie 404 Error pagina aan.

Bied een print vriendelijke versie van uw website aan.

Er zijn verschillende soorten conversies: het verkrijgen van het e-mailadres van uw bezoekers,
vragen aan uw bezoekers om een formulier in te vullen of het sluiten van een online verkoop. Het
omzetten van bezoekers naar prospects/klanten is waarschijnlijk het belangrijkste doel van uw
website. Het is dus belangrijk dat u uwwebsite optimaliseert om de conversies te verhogen.

De paginagrootte is van invloed op de snelheid van uw website. Probeer je paginaformaat te houden
onder het globale gemiddelde. Gebruik web resolution afbeeldingen en gzip zoveel mogelij
elementen.

http://groenlinks.nl

Lengte: 10 karakter(s)

Ja

Perfect, uw website heeft een custom Error 404 pagina.

Goed, we vonden een Print-Vriendelijke CSS

Goed, we vonden een Conversie Form op deze pagina.

11.4 Kb (World Wide Web gemiddelde is 600 Kb)

http://www.seomoz.org/blog/11-best-practices-for-urls
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=147959
http://instantdomainsearch.com/
http://sedo.com
http://www.eurodns.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon
http://www.howtojoomla.net/2007050865/how-tos/miscellaneous/how-to-change-your-favicon
http://www.youtube.com/watch?v=0KDjjePkd2U
http://www.smashingmagazine.com/2009/01/29/404-error-pages-one-more-time/
http://www.onenetmarketing.com/oneblog/optimize-your-sign-up-form-for-better-conversions/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip


Laad tijd

Hoge impact

Taal

Weinig impact

Microformats

Gematigde impact
Eenvoudig op te lossen

Dublin Core

Weinig impact
Eenvoudig op te lossen

Jouw website is snel. Super!

De snelheid van een website is inmiddels een belangrijke factor voor een hoge ranking in Google™
zoekresultaten.

Bron: Check deze andere tips om je website sneller te maken.

Bron: Monitor jouw webserver en ontvang SMS alerts wanneer je website down is met services als
deze Internet Vista.

Je hebt de taal van jouw website aangegeven in de HTML code, wat uitstekend is.

Zorg ervoor dat de gespecificeerde taal (in de HTML code) hetzelfde is als de taal gedetecteerd door
Google™.

Tips voor meertalige websites:

Definieer de taal van de inhoud in de HTML code van elke pagina.
Specificeer dan ook de taalcode in de URL's (bijvoorbeeld "mijnwebsite.com/nl/content.html").
Check deze tips voor het bouwen van een meertalige website .

Jouw website maakt geen gebruik van Microformats.

Microformat is een technische (semantsche) opmaak die gebruikt kan worden om de data die
zoekmachines indexeren, beter te structureren.

Dankzij Microformats kan Google™ regelmatig de presentatie van haar zoekresultaten verbeteren

Jouw website maakt geen gebruik van Dublin Core.

Dublin Core is een bundeling van standard metadata elementen die gebruikt worden om de content
van een website te omschrijven.

0.57 second(en) (20.22 Kb/s)

Verklaard: nl

Gedetecteerd: nl

We vonden 0 type(s) van Microformat(s)

Ontbrekend

http://searchengineland.com/site-speed-googles-next-ranking-factor-29793
http://code.google.com/speed/articles/
http://www.internetvista.com/
http://www.google.com.au/language_tools
http://www.toprankblog.com/2009/10/top-10-pitfalls-of-international-seo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Microformat
http://en.wikipedia.org/wiki/Microformat
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/05/introducing-rich-snippets.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core


Server IP

Spam Block

Gematigde impact

Trust Indicatoren

Veilig surfen

Gematigde impact

Domain
Beschikbaarheid

Weinig impact

Domeinen (TLD) Status Vervaltijd

groenlinks.com 0 Jaar 8 Maand 17 Dagen

groenlinks.net 0 Jaar 7 Maand 13 Dagen

groenlinks.org 0 Jaar 1 Maand 13 Dagen

groenlinks.info Beschikbaar, boek het nu! !

groenlinks.biz Beschikbaar, boek het nu! !

groenlinks.eu Beschikbaar, boek het nu! !

Veiligheid

Jouw server's IP address heeft geen impact op jouw SEO.

Gebruik DNSstuff voor uitgebreide rapportages over jouw domein server.

Als u e-mail campagnes of transactionele e-mails verstuurd vanaf uw servers zal je snel gemarkeerd
worden als spammer. Gebruik een professionele e-mail software om uw IP schoon te houden en om
de leverbaarheid van uw e-mails te verhogen. MadMimi is hiervoor een geweldig hulpmiddel.

Deze gegevens worden aangeboden door WOT™.

Jouw website is veilig.

Er is geen bewijs gevonden van phishing en/of malware

Registreer de verschillende uitbreidingen van uw domein om uw merk te beschermen tegen Cyber-
squatters.

94.228.133.36

Server locatie:  RIJSWIJK

Uw IP adres is Blacklisted in de Spammer Directory.

84

82

88

83

trust vendorreliability privacy childsafety

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja

http://www.ocsblog.com/2009/10/seo-dedicated-ip-myth-still-around/
http://www.dnsstuff.com/tools/
http://www.stopforumspam.com
http://goo.gl/cj2VL
http://www.mywot.com
http://www.antiphishing.org/
http://www.stopbadware.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://www.eurodns.com?refid=e21f88aedee775d783785c3cfe6584b1


Typo
Beschikbaarheid

Weinig impact

Domeinen (Typo) Status Vervaltijd

froenlinks.nl Beschikbaar, boek het nu! !

geoenlinks.nl Beschikbaar, boek het nu! !

grienlinks.nl -

grownlinks.nl Beschikbaar, boek het nu! !

groenlinkw.nl Beschikbaar, boek het nu! !

groelinks.nl Beschikbaar, boek het nu! !

Email Beveiliging

Directory Browsing

Weinig impact

Server Signature

Weinig impact

Registreer de verschillende Typo van uw domein om uw merk te beschermen tegen Cyber-squatters.

Schadelijke bots gaan op zoek naar email adressen om te spammen. Gewone tekst email adressen
hebben meer kans om gespamd te worden.

Goed, uw server verhindert bezoekers te surfen in uw systeemmappen. Dit is perfect door de
veiligheid van uw website.

Goed: uw server signature is uitgeschakeld, fit is perfect door de veiligheid van uw website.

Goed: er werd geen email adres gevonden in de tekst.

Nee

Nee

http://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://goo.gl/WO4G5
http://www.eurodns.com?refid=e21f88aedee775d783785c3cfe6584b1


Google™ Analytics

Weinig impact
Eenvoudig op te lossen

Technologieën

W3C validiteit

Weinig impact
Moeilijk op te lossen

Doctype

Encoding

Weinig impact

Afgekeurde HTML
Elementen

Weinig impact
Moeilijk op te lossen

Afgekeurde tags Voorkomen Tips

<blockquote> 3 Replace with CSS properties

Technologieën

Jouw website wordt geanalyseerd door Google™ Analytics.

Zorg dat je optimaal gebruik maakt van het volle potentieel.

Kom te weten welke technologieën er gebruikt worden om uw website te maken. Misschien dat
sommige code uw website vertraagd? Vraag uw webmaster om een kijkje te nemen.

Gebruik door W3C gevalideerde foutloze opmaak van je website. Syntax errors kunnen zorgen voor
slechte indexatie door zoekmachines.

Om gedetecteerde fouten op te lossen, gebruik de W3C validation service.

W3C is een organisatie welke de web standaarden afspreekt en beheert .

Het aangeven van een doctype helpt web browsers de inhoud van je website beter te tonen.

Taal/karakter codering is aangegeven, wat uitstekend is.

Het aangeven van taal/karakter codering kan problemen met de opbouw van de pagina in de browser
voorkomen met speciale karakters.

Deprecated HTML tags zijn HTML tags die niet meer worden gebruikt. Het is aangeraden deze te
verwijderen of te vervangen aangezien ze verouderd zijn.

Nee

Apache Web server

jQuery JavaScript framework

Invalid: 4 Fouten, 4 waarschuwing(en)

HTML5

UTF-8

http://www.google.com/analytics/
http://analytics.blogspot.com/2009/02/urban-apparel-and-advanced-segments.html
http://validator.w3.org/check?uri=groenlinks.nl
http://www.w3.org/Consortium/
http://www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding


Snelheidstips

Gematigde impact
Moeilijk op te lossen

Website snelheid heeft ten grote impact op SEO. Versnel uw website opdat zoekrobotten u belonen
met meer bezoekers.
De converse ratio van snelle websites is feel hoger dan deze van tragere concurrenten.

Let op: de snelheid van uw website kan nog verbeterd worden.

Perfect: uw server gebruikt een caching methode om de snelheid te verhogen.

Perfect: uw website gebruikt geen geneste tabellen.

Jammer: uw website gebruikt inline styles.

Jammer: uw website heeft te veel CSS bestanden (meer dan 4).

Perfect: uw website heeft slechts enkele JavaScript bestanden.

Jammer: uw website is niet geoptimaliseerd met gZip.
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