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SEO PROBLEMEN OP JE WEBSITE (26 JAN. 2019)

Deze rapportage toont SEO-problemen die je kan oplossen om je ranking in zoekresultaten te verbeteren en het verkeer naar je site te verhogen.

15 fouten

4 waarschuwingen

13 geslaagd

VERBETER PRESTATIES SAMEN MET CONTANY.NL

Best presterende websites in je
branche

Staat hoog in de zoekresultaten voor Verwacht aandeel in verkeer

zonnepanelen-info.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

zonnepanelen.net zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

zonnepanelencentra.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

zonnepaneelofferte.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

solvari.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

energievergelijker.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

nuon.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

zonnepanelen-weetjes.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

comparemysolar.nl zonnepanelen offertes, zonnepanelen offertes aanvragen

!  Waarschuwing! Je site bevindt zich niet in de Top 10 van de zoekresultaten. Voer direct SEO verbeteringen door om dit te verbeteren, want je concurrenten

krijgen nu bijna al het verkeer.

Site prestatie

42%
Slecht

De positie's van je website in de zoekmachine resultaten zijn van grote invloed op je site verkeer. Hoe beter de positie's, hoe meer verkeer je website mag verwachten. De
gemiddelde website positie wordt berekend voor Google, Bing en Yahoo.

Best presterende websites voor je trefwoorden in de zoekresultaten

13,0%

13,0%

6,6%

4,2%

3,6%

3,6%

3,3%

2,5%

2,5%
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Sociale netwerken degroenebron.nl zonnepanelen.net zonnepanelen-info.nl solvari.nl

 Facebook
Ten minste één home pagina van een concurrent heeft een
hogere populariteit dan de jouwe. Onmiddellijke site promotie
in de sociale media is vereist!

!  26 95 50 426

Elke bezoeker van je site is een potentiële klant. Hoe meer doelgericht verkeer je site krijgt, hoe hoger de inkomsten zullen zijn.

Site bezoekers (verkeer)

Alexa Verkeerspositie
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Wereldwijde verkeerspositie (dec., 2018)

1.072.156
1.072.156 minder punten dan vorige maand

Iedere vermelding op social media kanalen maakt je merk beter herkenbaar en brengt je doelgericht verkeer. De social media prestaties van je homepage worden
vergeleken met die van de best presterende websites in je branche.

Populariteit in Sociale Media

Facebook vind-ik-leuks, gedeelde berichten & reacties

 1
Facebook heeft meer dan 1,55 miljard actieve gebruikers per maand. Het is
essentieel om dáár te zijn waar je prospects zijn.

Google +1's & gedeelde berichten

 0
Google-gedeelde berichten Google en + 1's zijn stemmen voor je domein. Het is
goed om hier zoveel mogelijk van te hebben.

Pinterest

 0
Pinterest is a photo & video sharing service that helps discover and save ideas
and can generate major traffic due to 175 million monthly active users.
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 Google+
Ten minste één home pagina van een concurrent heeft een
hogere populariteit dan de jouwe. Onmiddellijke site promotie
in de sociale media is vereist!

!  0 85 25 0

 Pinterest
Ten minste één home pagina van een concurrent heeft een
hogere populariteit dan de jouwe. Onmiddellijke site promotie
in de sociale media is vereist!

!  0 0 0 3

Sociale netwerken degroenebron.nl zonnepanelen.net zonnepanelen-info.nl solvari.nl

Zoekmachines gebruiken honderden factoren om te bepalen welke site het beste past bij de behoeften van de zoekers. Wanneer een website geen zichtbaarheids-
problemen bevat, zal deze hoger worden gerangschikt op zoekmachine resultatenpagina's en meer doelgericht verkeer krijgen.

SEO-factoren die de zichtbaarheid binnen zoekmachines beïnvloeden

Majestic Trust Level van de homepagina

0.5
Het Trust Level is aanvaardbaar, maar de verhouding tussen het aantal
en de kwaliteit van links op je homepagina lijkt verdacht. SEO acties zijn
noodzakelijk.
Deze parameter geeft aan of de home page betrouwbaar is. Indien deze
minder dan of gelijk aan 0,50 is, dan is deze pagina waarschijnlijk van
lage kwaliteit of zelfs spam.

! Pagina's geïndexeerd door Google

268
OK, alle pagina's werden door Google geïndexeerd.
De Google-index bevat alle webpagina's die Google kent. Als Google je
site bezoekt, detecteert het nieuwe en gewijzigde pagina's en werkt het
de index van Google bij.

✔

Aantal links naar je site

420
Goed gedaan, blijf werken aan kwalitatieve backlinks.
Het aantal backlinks voor je website gebaseerd op cijfers uit Majestic.

✔ Zoekwoord aanwezigheid in belangrijke website-onderdelen.

2
Trefwoorden zijn niet gevonden in de belangrijke pagina-onderdelen.
Als je wil dat je pagina gevonden wordt, moet je trefwoorden toevoegen
in de Title tag, Description tag, Body en H1 heading van de pagina.

!
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Domain Trust Flow

10
Een waarde lager dan 50 betekent dat er niet genoeg links van
betrouwbare sites verwijzen naar je site. Aan te raden is om direct actie
te ondernemen.
De Majestic Domain Trust Flow score is een meting ontworpen om te
bepalen hoe betrouwbaar een website is. Als er gezaghebbende,
betrouwbaar backlinks naar een site verwijzen, zal Domain Trust Flow
hoger zijn.

! Domein Citatie Flow

21
Een waarde lager dan 50 betekent dat niet er genoeg backlinks verwijzen
naar uw domein.
De Majestic Citation Flow score is een statistiek die de Link Equity/Link
Juice meet van een domein a.d.h.v. het aantal links die naar de website
verwijzen. Hoe meer unieke domeinen verwijzen naar een website , hoe
meer autoriteit de website heeft.

!

Web analytics tracking code op website-pagina's

Aanwezig: Google Analytics
Web analyse zal helpen bij het analyseren van het gedrag van gebruikers
op je site en bij het vinden van landing pagina's en zwakke punten waar
gebruikers je site verlaten.

✔

Meer en meer zoekopdrachten worden uitgevoerd op mobiele apparaten. Je site moet er perfect uitzien op zowel mobiele- als desktop apparaten en ze moeten het goed
doen bij het omzetten van bezoekers naar klanten. Zoekmachines gebruiken oa pagina-snelheid en een usability-score om pagina's te rangschikken in de zoekmachine
resultaten.

Problemen met gebruikersvriendelijkheid

Hoe je site eruit ziet op verschillende apparaten.

Problemen gevonden op je website 
De hieronder getoonde gegevens zijn alleen voor de homepage. Neem contact met ons op om een rapportage voor alle pagina's te ontvangen

Growth Marketing

http://degroenebron.nl > SEO problemen op je website, vervolg

Mogelijk gemaakt door Hulc.
Pagina 4 van 8

https://hulc.nl/


Mobiele optimalisatie

Steeds meer mensen maken gebruik van mobiele apparaten en tablets
voor surfen op het web. Mobiele optimalisatie kan de omzet verhogen,
meer verkeer genereren en de betrokkenheid van klanten vergroten.

✔ Laadsnelheid score (Desktop)

77 / 100
De code van je website dient geoptimaliseerd te worden om je site
sneller te laten laden op PC's.
Dit toont of je website pagina's snel laden op PC's.

!

Laadsnelheid score (Mobiel)

44 / 100
Je site pagina's laden te langzaam op mobiele apparaten! Je moet je site
code optimaliseren, omdat je bezoekers kan verliezen die geïrriteerd zijn
door een langzame site.
Hier zie je of je website pagina's snel inladen op mobiele apparaten.

! Gebruiksvriendelijkheid Score (Mobiel)

99 / 100
Fantastisch! Je site ziet er goed uit op mobiele apparaten.
Deze statistiek laat zien hoe gebruiksvriendelijk je site is voor mobiele
apparaten.

✔

Technische problemen die gevonden worden op je website zijn een slecht signaal voor zowel bezoekers als zoekmachine. Zorg er altijd voor dat je website geen
technische problemen heeft.

Technische problemen op je website

"Pagina Niet Gevonden" problemen

2
problemen met afbeeldingen gevonden. Los dit zo snel mogelijk op.
Dit toont of je website verbroken links heeft die je bezoekers leiden naar
een pagina met een 404-fout. "Pagina Niet Gevonden" problemen
verminderen de kwaliteit van je website en kunnen een negatieve invloed
op de ervaring van je bezoekers hebben.

! Server Problemen

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Dit geeft aan of er site pagina's zijn die niet konden worden aangetroffen
omdat de server te traag reageerde.

✔
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Bovenstaande gegevens zijn voor 22 gescande pagina's.

Zoekwoord
Google.nl (Nl) - Zijderveld,

Netherlands
Yahoo.com (Nl) (Netherlands) Bing.com (Nl) (Netherlands)

zonnepanelen offertes !  niet in Top 10 !  niet in Top 10 !  niet in Top 10

zonnepanelen offertes aanvragen !  niet in Top 10 !  niet in Top 10 !  niet in Top 10

5
lage kwaliteit backlinks gevonden

Lage kwaliteit ('toxic') backlinks kunnen een negatieve invloed hebben op site rankings en zelfs aanleiding zijn voor
zoekmachines om pagina's te verwijderen uit de zoekresultaten of (aanzienlijk) lager te ranken.

Neem contact met ons op voor een volledige rapportage van de lage kwaliteit ('giftige') backlinks

Defecte afbeeldingen

1
probleem met afbeeldingen gevonden. Los dit zo snel mogelijk op.
Dit toont of er afbeeldingen ontbreken op je site pagina's.

! Verbroken koppelingen

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Gebroken links maken het navigeren op je site pagina's minder handig en
minder gebruiksvriendelijk.

✔

Pagina toegankelijkheid problemen

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Zijn er website pagina's met beperkte toegang (401, 403 fouten) die tóch
gevonden kunnen worden door je gebruikers. Deze pagina's moeten niet
toegankelijk zijn voor de bezoekers van je site.

✔ Pagina's met een lage responstijd

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Dit toont hoeveel pagina's langzaam laden als gevolg van onvoldoende
reactietijd van de server.

✔

Wanneer je website niet wordt gevonden op de eerste pagina van de zoekmachineresultaten voor de belangrijkste termen, dan 'bestaat deze niet' voor je mogelijke
klanten.

Site posities in zoekmachines

Lage kwaliteit ('toxische') links die verwijzen naar je site
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Wanneer je site niet voldoet aan de richtlijnen van Google, kan het lagere posities op Google resultatenpagina's te krijgen en dus minder verkeer ontvangen.

Voldoen aan Google-richtlijnen

Pagina's met een niet-geoptimaliseerde TITLE tag

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Deze geeft aan hoeveel pagina's van je site geen TITLE tag hebben of te
lange of dubbele TITLE tags.

✔ Pagina's met een niet-geoptimaliseerde Description tag

2
pagina's hebben een niet geoptimaliseerde Description tag.
Hoeveel pagina's van je site hebben ofwel geen DESCRIPTION tag ofwel
een te lange of een dubbele DESCRIPTION tag?

!

Pagina's met een te groot aantal uitgaande links

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Hoeveel pagina's van je site bevatten te veel uitgaande links die verwijzen
naar andere websites. Teveel uitgaande links op een pagina kan door
zoekmachines worden aangemerkt als spam.

✔ Pagina's met een niet-geoptimaliseerde URL

Geen problemen gevonden, ga zo door!
Hoeveel pagina-URL's van je site hebben een buitensporig aantal
dynamische parameters of specifieke tekens bevatten die niet
begrijpelijk zijn voor bezoekers en zoekmachines?

✔

Pagina's met een niet geoptimaliseerde titel

1
pagina heeft een probleem met Headings
Dit geeft aan hoeveel pagina's van je site geen H1 kop hebben of meer
dan één H1 kop. Ontbrekende of overmatig gebruik van H1 kop zal je
rankings doen afnemen omdat zoekmachines slechts één H1 kop als
optimaal beschouwen om het thema van een pagina te bepalen.

! Pagina's met niet-zoekmachine vriendelijke redirects

400
pagina's zoekmachine onvriendelijke omleidingen.
Hoeveel pagina's van uw site bevatten META Refresh of 302 redirects?
Die omleidingen zijn zoekmachine onvriendelijk en geven geen link-
waarde door aan de doel-pagina's.

!
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Bovenstaande gegevens zijn voor 22 gescande pagina's.

VERBETER PRESTATIES SAMEN MET CONTANY.NL

Toegankelijkheid van je website voor zoekmachines

Geen problemen gevonden, ga zo door!
De toegankelijkheid van de website wordt bepaald door de aanwezigheid
van een sitemap (sitemap.xml of sitemap.xml.gz) en van een robots.txt-
bestand in de root directory van de website.

✔
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