Website Checklist
 Is het doel van je website in één oogopslag duidelijk?
o Bij wie ben ik?
o Wat kan ik hier doen?
o Kan je in mijn behoefte voorzien?
 Call to Action (CTA)
o Zijn er voldoende CTA’s aanwezig en zijn deze duidelijk genoeg?
 Logische menustructuur
o Kan de bezoeker makkelijk vinden wat hij zoekt?
o Kan je vanaf je homepage met 1 klik naar de belangrijkste pagina’s?
o Heb je links bovenin een logo, waarmee je weer op de homepage komt?
 Contact opnemen
o Is het duidelijk waar je contact kan opnemen?
o Is het makkelijk om contact op te nemen?
o Is het contactformulier zo simpel en kort mogelijk?
 Authenticiteit
o Maak je gebruik van eigen foto’s i.p.v. stockfoto’s?
o Zijn er reviews van anderen te lezen?
o Is er een pagina over het team?
 Apparaten en gebruiksvriendelijkheid
o Is je website mooi en leesbaar op elk apparaat (desktop, mobiel en tablet)?
 Functionaliteit
o Werkt alles:
▪ Formulieren
▪ Knoppen
▪ Interne links
▪ Externe links
▪ Downloads
▪ Widgets
▪ Kassa omgeving

 Taal en spelling
o Is alle tekst goed leesbaar en door iemand anders dan jijzelf nogmaals gecheckt op
taal en spelling?
 Relevantie
o Is alles op je website écht relevant?
 Zoekmachine vriendelijkheid (SEO)
o Is je website aangemeld bij Google Search Console inclusief sitemap?
o Is er voldoende content aanwezig zodat Google begrijpt waar je website over gaat?
o Zijn alle metatitels en metadescripties ingevuld?
o Hebben je afbeeldingen de juiste namen?
o Gebruik je voldoende kopjes en titels met je belangrijkste zoektermen erin?
 Google Analytics
o Is je website gekoppeld aan Google Analytics om inzicht te krijgen in
websitebezoekers?
 Snelheid en laadtijd
o Laadt je website snel genoeg?
o Zijn je afbeeldingen niet te groot?
o Heb je geen onnodig geïnstalleerde plug-ins?

Kom je er zelf niet uit? Wij zijn er voor.
hallo@digitalinside.nl
030-2271828

