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Google PageRank van de homepage ✔  6 

Pagina's geïndexeerd door Google ✔  39.700.000

Pagina's die Google beschouwt als lage kwaliteit ✔  0 (van 50 gescande pagina's)

Backlinks naar je site volgens Google (Google link populariteit) ✔  312

Keyword-aanwezigheid in belangrijke pagina-gebieden (homepage) !  2 zoekwoorden niet gevonden in belangrijke pagina-gebieden

Domain Trust Flow ✔  60

Domain Citation Flow !  49

Site-aanwezigheid in autoritaire zoek-directories ✔  Je site is opgenomen in alle autoritaire zoek-directories.

Web analytics tracking code op site pagina's !  Niet gevonden

bol.com
SEO PROBLEMEN OP JOUW WEBSITE (17 OKTOBER 2015)

Deze rapportage toont SEO-issues die, wanneer opgelost, je site-rankings verbeteren en verkeer naar de site verhogen.

Verbeter je SEO: neem contact met ons op

Site performance

64%
Moderate

SEO-factoren die de zichtbaarheid binnen zoekmachines beïnvloeden
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.

Problemen met gebruikersvriendelijkheid
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.
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Hoe je site eruit ziet op verschillende
apparaten.

 

Mobile optimization ✔  De site is geoptimaliseerd voor mobiele
apparaten.

Page speed score (Desktop) ✔  86 / 100

Page speed score (Mobile) !  66 / 100

Usability score (Mobile) ✔  99 / 100

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

"Pagina niet gevonden" problemen ✔  Geen problemen gevonden

Server problemen !  267

Defecte afbeeldingen !  3

Defecte anchors !  2

Toegankelijkheidsproblemen ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met een lage responstijd ✔  Geen problemen gevonden

Bovenstaande gegevens zijn voor 50 gescande pagina's. Neem contact met ons op om een rapportage voor alle pagina's te ontvangen

TrefwoordTrefwoord Google.nl (Nl)Google.nl (Nl) Yahoo.com (Nl) (Netherlands)Yahoo.com (Nl) (Netherlands) Bing.com (Nl) (Netherlands)Bing.com (Nl) (Netherlands)

boeken kopen ✔  1 ✔  1 ✔  2

webwinkel !  not in Top 10 !  not in Top 10 !  not in Top 10

Technische problemen op jouw website
Technische problemen gevonden op een website zijn een slecht signaal voor zowel bezoekers als zoekmachine. Zorg altijd dat jouw website geen technische problemen bevat.

Site rankings in de zoekmachines
Wanneer jouw website niet wordt gevonden op de eerste pagina van de zoekmachineresultaten voor de belangrijkste termen, dan 'bestaat het niet' voor je prospect klanten.

Toxic links die verwijzen naar je site

bol.com > SEO problemen op jouw website, vervolgd
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Pagina's met een niet-geoptimaliseerde TITLE tag ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met een niet-geoptimaliseerde Beschrijving tag ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met een te groot aantal uitgaande links ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met een niet-geoptimaliseerde URL ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met niet-geoptimaliseerde kopteksten (headings) ✔  Geen problemen gevonden

Pagina's met niet-zoekmachinevriendelijke redirects !  1

Goede website-toegankelijkheid voor zoekmachines !  Jouw website is niet goed toegankelijk voor zoekmachines

0
toxic 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 op voor een volledige rapportage van toxic backlinks

Bovenstaande gegevens zijn voor 50 gescande pagina's. Neem contact met ons op om een rapportage voor alle pagina's te ontvangen

Verbeter je SEO: neem contact met ons op

Voldoen aan Google-richtlijnen
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.

bol.com > SEO problemen op jouw website, vervolgd
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