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Quick win


How to

Tips
• Controleer in uw CMS of e-commerce pakket of de optie 

'Search engine friendly (SEF) URL's' aanstaat.
• Als je een SSL certificaat wilt gebruiken zonder dat je 

persoonsgegevens verwerkt kun je meestal volstaan met 
een eenvoudig 'website' certificaat.

• Zorg ervoor dat afbeeldingen op het juiste formaat aan de 
browser worden aangeboden dat voorkomt dat onnodig 
veel data wordt overgestuurd.

• Zorg dat de 'title' tags uniek zijn per pagina en dat ze iets 
zeggen over de inhoud van de pagina.

Zoekwoorden is één aspect
Iedereen weet dat de juiste zoekwoorden u website 
helpen om hoger in de zoekresultaten te eindigen.
Hierbij hebt u echter concurrentie van alle andere 

websites die dezelfde zoekwoorden gebruiken.

Gebruik daarom alle middelen die u ten dienste 
staan om hoger in de zoekresultaten te komen. Veel 

website gebruiken nevenstaande aspecten niet of 
slechts ten delen.

Maak daar gebruik van om uw concurrenten een 
stapje voor te blijven.

Meta tags
'Title' en 'Description' zijn kern gegevens 
die zoekmachines gebruiken om in zoek-
resultaten weer te geven.

Sitemap
Toont bezoekers de structuur van de 
website en laat zoekmachines pagina's 
vinden die niet direct bereikbaar zijn.

Mobiel vriendelijk
Mobiel vriendelijke websites krijgen van 
Google voorang in de zoekresultaten

Snelheid
Niemand wil lang wachten, dus geeft 
Google websites met een goede perfor-
mance voorrang in de zoekresultaten.

www.2BVisible.nl info@2bvisible.nl

Heldere URL's
Begrijpelijk voor uw bezoekers en voor 
Google eenvoudiger te indexeren.

SSL certificaat
Google geeft websites met een SSL certifi-
caat voorrang in de zoekresultaten.6
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