
Website Report for yourwebsite.com
Dit rapport beoordeelt je website aan de hand van een aantal belangrijke factoren, zoals onder meer on-
page SEO optimalisatie, off-page backlinks, social, prestaties, veiligheid. De algemene score wordt
toegekend met een schaal van A+ tot F-. De meeste grote websites van marketleiders scoren een A of beter.
Het verbeteren van de websitescore is aanbevolen om een betere website-ervaring voor je gebruikers te
garanderen en website-ranking en zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren.
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SEO Resultaten

A+

Je SEO is erg goed!
Gefeliciteerd, je pagina is goed geoptimaliseerd voor SEO prestaties. SEO
optimalisatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat je het rankingpotentieel kunt
maximaliseren en verkeer naar je websites kunt genereren via zoekmachines. Je
kunt verder bouwen aan je sterke positie door verdere toepassing van SEO-
strategieën zoals het creëren van content en link building.

HTML-HEADER

Titel Tag
Je titel tag heeft een optimale lengte (tussen 10 en 70 tekens).
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BODY CONTENT

LINKS

Dream & Build Your Own Website in Minutes - Yourwebsite.com

Lengte : 63

Meta Description Tag
Je pagina heeft een meta description van optimale lengte (tussen 70 en 160 tekens).

Use a powerful site builder on Yourwebsite.com to create fabulous professional and responsive
websites. With leading AI technology, our advanced drag-and-drop interface allows you to
move content freely on your website’s page. So, you can easily customise, build and design
your website in a matter of minutes.

Lengte : 310

Header Tags
Je pagina maakt goed gebruik van header tags.

HTML-header tags zijn een belangrijke manier om een signaal af te geven aan zoekmachines
over belangrijke onderwerpen op je pagina, en daarmee ook de zoekwoorden waarvoor de
pagina zou moeten ranken. 

Header
Tag Frequentie

H1 1

H2 3

H3 0

H4 6

H5 0

H6 0

Afbeeldingen Alt Attributen
De pagina bevat afbeeldingen zonder ALT-attributen.We hebben in totaal 17 afbeeldingen
gevonden op je pagina. 5 bevatten geen attribuut.



OVERIG

http://yourwebsite.com/robots.txt

https://yourwebsite.com/sitemap.xml

   Google Analytics

Aantal Backlinks
Je hebt een sterke backlinkactiviteit naar deze pagina.

1483570
Externe

Backlinks

 

1489447
Alle

Backlinks

 

75
Moz Domain

Authority

On-Page Linkstructuur
We hebben in totaal 28 gevonden. 68% van je links zijn externe links die autoriteit naar andere
sites sturen. 0% van je links zijn nofollow links, wat inhoudt dat er geen autoriteit wordt
verstuurd naar deze bestemmingspagina's.

Broken Links
We hebben geen broken links aangetroffen op je pagina.

Vriendelijke URLs
Je paginalinks zien er vriendelijk uit (makkelijk leesbaar voor mensen of zoekmachines).

Robots.txt
Het lijkt erop dat je website een robots.txt bestand heeft.

XML Sitemaps
Het lijkt erop dat je website een XML sitemap heeft.

Analytics
Je pagina gebruikt een analytics tool.



Gebruiksvriendelijkheid

A

Je gebruiksvriendelijkheid is erg goed!
Je pagina is goed te gebruiken op verschillende apparaten.
Gebruiksvriendelijkheid is belangrijk om je beschikbare doelgroep te
maximaliseren en bounce rate te minimaliseren (wat indirect invloed kan
hebben op je positie in de zoekresultaten).

Device Rendering
Deze check laat een visuele weergave van je pagina zien op diverse apparaten. Het is belangrijk
dat je pagina geoptimaliseerd is voor mobiele- en tabletervaringen. Vandaag de dag komt de
meerderheid van het internetverkeer uit deze bronnen.

Gebruik van Mobile Viewports
Je pagina specificeert een viewport die overeenkomt met de grootte van een apparaat,
waardoor de pagina correct weergegeven kan worden op diverse apparaten.

Wordt Flash Gebruikt?
Er is geen Flash-inhoud aangetroffen op je pagina.

Wordt iFrames Gebruikt?
Het lijkt erop dat je pagina iFrames gebruikt. iFrames worden niet aanbevolen, aangezien ze
navigatie door de content kunnen bemoeilijken op mobiele apparaten. Ook is historisch
gebleken dat ze moeilijker te indexeren zijn voor zoekmachines. Er zijn echter bepaalde
programmeerbibliotheken, zoals Google Tag Manager, die iFrames nodig hebben als
onderdeel van hun functionaliteit.

Favicon
Je pagina heeft een favicon gespecificeerd.

Leesbare Lettergroottes
Het lijkt erop dat de tekst op je pagina leesbaar is op verschillende apparaten.



Tap Target Sizing
De links en knoppen op je pagina lijken groot genoeg te zijn, zodat een gebruiker er eenvoudig
op kan drukken via een touchscreen.

Prestatieresultaten

A-

Je prestaties zijn erg goed!
Gefeliciteerd, je pagina deed het erg goed in onze tests. Dit houdt in dat de
pagina snel en gebruiksvriendelijk genoeg is. Prestaties zijn belangrijk voor de
gebruikerservaring en om bounce rate te verlagen (wat ook indirect invloed kan
hebben op je positie in de zoekresultaten). Blijf je prestaties in de gaten houden
om zeker te zijn dat er geen periodieke fluctuaties zijn.

Paginasnelheid Info
De server-reactietijd van je pagina is redelijk laag. Dit is goed voor de laadtijd van de pagina en
de gebruikerservaring.

Server Response Alle Paginacontent Geladen Alle Paginascripts Voltooid

Paginagrootte Info
De bestandsgrootte van je pagina is redelijk laag. Dit is goed voor de laadtijd van de pagina en
de gebruikerservaring.

Volledige Paginagrootte Paginagrootte Uitsplitsing



Aantal Resources
Deze check toont het totaal aantal bestanden dat ontvangen moet worden van webservers om
je pagina te laden. Als algemene richtlijn geldt dat een hoger aantal bestanden het aantal
server requests verhoogt. Dit kan op zijn beurt zorgen voor een langere laadtijd van de pagina.
Het is goed om onnodige bestanden te verwijderen of, waar mogelijk, stijlen en scripts samen
te voegen.
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JavaScript Foutmeldingen
Je pagina geeft geen JavaScript-foutmeldingen.

GZIP-compressie
Je website gebruikt GZIP-compressie.

Optimaliseer Afbeeldingen
Het lijkt erop dat je pagina afbeeldingen bevat die slecht geoptimaliseerd zijn. Het correct
formatteren en comprimeren van afbeeldingen kan een significante impact hebben op de
prestaties en laadtijd van de pagina.

Minificatie
Het lijkt erop dat al je JavaScript- en CSS-bestanden geminified zijn.

Verouderde HTML
Er zijn geen verouderde HTML-tags gevonden binnen je pagina.

Inline Stijlen
Het lijkt erop dat je pagina inline stijlen gebruikt. Inline stijlen zijn een verouderde manier van
programmeren. Er wordt geadviseerd om CSS style sheets te gebruiken, aangezien inline stijlen
de laadtijd van de pagina kunnen verlagen en de HTML-code onnodig moeilijk kunnen maken.



Sociale Resultaten

F-

Je sociale media hebben verbeteringen nodig
Het lijkt erop dat je een zwakke sociale aanwezigheid hebt of niet erg actief bent
op sociale media (of misschien kunnen we je profielen simpelweg niet vinden of
zien!). Sociale activiteit is belangrijk voor communicatie met klanten,
naamsbekendheid en als marketingkanaal om meer bezoekers naar je website
door te sturen. We bevelen aan om al je profielen op je pagina te zetten voor
een betere zichtbaarheid, en om te beginnen met het opbouwen van volgers op
deze netwerken.

Facebook Verbonden
Geen bijbehorende Facebook-pagina gevonden als link op je pagina.

Twitter Verbonden
Geen bijbehorend Twitter-profiel gevonden als link op je pagina.

Google+ Verbonden
Geen bijbehorend Google+ profiel gevonden als link op je pagina.

Instagram Verbonden
Geen bijbehorend Instagram-profiel gevonden als link op je pagina.

Youtube Verbonden
Geen bijbehorend YouTube-kanaal gevonden als link op je pagina.

LinkedIn Verbonden
Geen bijbehorend LinkedIn-profiel gevonden als link op je pagina.

Sociale Shares
Deze pagina heeft een laag aantal social shares. Social Sharing is een effectieve manier om
verkeer te krijgen en naamsbekendheid op te bouwen.

0
Facebook

 

0
LinkedIn

 

1
Pinterest

 

0
Stumbleupon



Veiligheid Resultaten

A+

Je beveiliging ziet er erg goed uit!
We hebben geen overduidelijke veiligheidsproblemen aangetroffen op je
website. Veiligheid is belangrijk om te garanderen dat je website
gebruikersgegevens beschermt, niet gesaboteerd wordt of offline raakt en
gegevens verliest. We bevelen aan om de website continu bij te werken met
veiligheidspatches en beschermende monitoringstools te hanteren.

SSL Geactiveerd
SSL is geactiveerd op je website.

HTTPS Redirect
Je pagina verwijst succesvol door naar een HTTPS (door SSL beveiligde) versie.

Malware Check
Je website wordt als veilig gezien door populaire malware-scanners.

   

Kritische Software Bijgewerkt
Er is geen verouderde software aangetroffen op je server.

E-mail Privacy
Er zijn geen e-mailadressen gevonden als platte tekst op je pagina.



Technologie Resultaten

Technologie Lijst
Deze software of programmeerbibliotheken zijn
geïdentificeerd op je pagina.

Technologie Versie

Font Awesome

Google Analytics UA

Google Tag Manager

Twitter Bootstrap

jQuery

Server IP-adres
104.27.187.105

DNS Servers
boyd.ns.cloudflare.com
tia.ns.cloudflare.com

Webserver
cloudflare

Charset
text/html

http://fontawesome.io
http://google.com/analytics
http://www.google.com/tagmanager
http://getbootstrap.com
http://jquery.com

