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ZO LEVERT JOUW WEBSITE
MEER KLANTEN EN OMZET OP 

CHECKLIST



Of het nu een website voor een klein bedrijf is of een meertalige bedrijfssite. Of
het een homepagina of een blogpost is. Als je wilt dat jouw websitebezoekers
blijven lezen, opletten en met je in contact komen, zorg er dan voor dat de
punten in dit e-book op elke pagina worden behandeld.

We hebben deze handige checklist voor je opgesteld. Hiermee kun je gericht
nagaan of jouw website beter kan scoren dan dat het nu doet. En jou op den
duur meer klanten en omzet gaat opleveren.

Mocht je na het lezen vragen hebben, laat het ons dan vooral weten.
Mail je vraag gerust naar info@byte24.nl

Veel leesplezier!

Lucas Fuhrmann 
Eigenaar BYTE24
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HOGER SCOREN MET DEZE
CHECKLIST

2



Maak het relevant

Zorg dat er inhoud is die over het algemeen relevant is voor je
doelgroep. Ken je je doelgroep goed genoeg? Stem daar teksten
en afbeeldingen op af.

Inhoud komt overeen met de verwachtingen van je bezoekers op
basis van een link waarop ze hebben geklikt om naar deze pagina
te gaan.

Pagina-inhoud levert wat de titel belooft. Zorg ervoor dat titels niet
misleiden of onduidelijk zijn.

 

Het is belangrijk om je te verplaatsen in jouw doelgroep. Zorg
ervoor dat teksten en afbeeldingen, die je op jouw site gebruik,
daarop afgestemd zijn.

www.byte24.nl | info@byte24.nl



Vermijd jargon

Gebruik korte zitten om de leesbaarheid makkelijk te maken.

Vermijd zinloze woorden (“welkom op onze website”, “leuk je te
ontmoeten”, enz.)

Concentreer je op je klanten en gebruik “jij/je” vaker dan je “ik/mij
 

Egocentrisch

Ik leer je geweldige marketing

We houden toezicht op één project tegelijk

Deze vensters zijn voorzien van dubbele beglazing

Maak het duidelijk

Met deze checks zorg je ervoor dat de boodschap die je wil
overdragen, duidelijk genoeg is voor jouw doelgroep.

Klantgericht

Leer hoe je geweldige ideeën kunt omzetten in geweldige
marketingcampagnes

Omdat we toezicht houden op één project tegelijk, krijg je onze
onverdeelde aandacht

Deze dubbele beglazing bespaart je stookkosten in de winter

Duidelijke teksten
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Wat belangrijk is, is prominent

Logisch gerelateerde elementen zijn ook visueel gerelateerd

Elke webpagina is duidelijk gestructureerd, met inhoud
georganiseerd in duidelijk gedefinieerde gebieden

Links vallen visueel op

Tekst lijkt niet op klikbare elementen
 

Met deze checks zorg je ervoor dat het ontwerp duidelijk genoeg
is voor jouw doelgroep.

Duidelijk ontwerp

Tip: val niet ten prooi aan groepsdruk van alle moderne
ontwerpfuncties. Het beste webdesign is niet het mooiste.
Het is degene die de meeste bezoekers converteert.

Maak het waardevol

Stel de behoeften van je lezers voorop, niet jouw bedrijfsdoelen

Los de problemen op of beantwoord de vragen van je doelgroep

Geef bruikbare tips
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Met deze checks zorg je ervoor dat het ontwerp duidelijk genoeg
is voor jouw doelgroep.

Maak het betrouwbaar

Met deze checks zorg je ervoor dat jouw website betrouwbaarheid
uitstraalt. 

Correcte grammatica en spelling

Geen superlatieven (“beste”, “grootste”, “geweldig”, etc.)

Geen woorden in hoofdletters (uitzondering: kopteksten)

Gebruik niet te veel uitroeptekens

Ondersteun je beweringen met bewijs:

Onderzoeksvoorbeelden

Citaten

Experts

Andere artikelen over het onderwerp geschreven door experts
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Met deze checks zorg je ervoor dat het ontwerp duidelijk genoeg
is voor jouw doelgroep.Met deze checks zorg je ervoor dat je de afleiding minimaliseert
op jouw website 

Minimaliseer afleiding

Laat video/audio niet automatisch afspelen

Geen elementen die vanzelf bewegen:

 Blogcarrousels

 Fotosliders

 Testimonial-carrousels

 Klantlogo-carrousels, enz.

Geen woorden in hoofdletters (uitzondering: kopteksten)

Gebruik niet te veel uitroeptekens

Verminder het aantal advertenties

Gebruik pop-ups verstandig:

Gebruik geen opdringerige pop-ups op mobiele apparaten

Zorg ervoor dat je de bezoekers niet onderbreekt voordat ze hun doel

hebben bereikt

Als je een pop-up gebruikt, zorg er dan voor dat deze gemakkelijk kan

worden gesloten
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Met deze checks zorg je ervoor dat het ontwerp duidelijk genoeg
is voor jouw doelgroep.Met deze checks zorg je ervoor dat je de weerstand minimaliseert.

Minimaliseer weerstand. Alle pagina's op je website moeten:

Eenvoudig te lezen zijn:

Onopvallende achtergrond

Leesbare lettertypen en -groottes

Hoog contrast tussen lettertype en achtergrond

Berichttekst is goed opgemaakt en scanbaar:

Koppen

Korte alinea’s

Tekstmarkeringen (vet, cursief, enz.)

Lijsten / opsommingstekens

Tip: Zorg bij gebruik van opsommingstekens dat je voldoende
witruimte houd tussen de afzonderlijke punten. Anders krijg je een
lange alinea met stippen aan de zijkant die moeilijk te lezen is.

Gebruiksvriendelijk

Bied je bezoekers een soepele gebruikerservaring. Voldoe aan hun
verwachtingen over waar bepaalde elementen te vinden zijn en hoe
ermee om te gaan:

Zorg ervoor dat klikbare elementen eruit zien als knoppen of

visueel prominente links.

Niet-klikbare elementen (hoofdtekst of koppen) mogen er

niet uitzien als knoppen of links.

Navigatie- en Call to Action teksten moeten duidelijk zijn.
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Maak elke pagina met één actie, die je wilt dat je bezoekers

ondernemen, in gedachten.

Maak het gemakkelijk om deze actie uit te voeren:

Zorg dat de Call-to-action duidelijk visueel is

Call-to-action heeft een duidelijke complete zin als tekst "Ik wil

graag dat je …” of “Ik zou graag…''

Egocentrisch

Meer info

Word een held

Groei mee

Maak het gemakkelijk om actie te
ondernemen

Oproepen tot actie is niet alleen belangrijk voor de verkooppagina.
Zelfs als het slechts een blogpost is, moet je deze schrijven met
die ene actie in gedachten die je wilt dat je bezoekers
ondernemen: bijvoorbeeld om de post te delen, een reactie achter
te laten of je Diensten-pagina te bekijken.

Klantgericht

Ontvang meer informatie

Boek een gratis cursus

Steel ideeën van concurrenten

Met dit in gedachten:
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Innovatieve ideeën & een enthousiaste aanpak. Dat is hoe ik het team
van BYTE24 heb ervaren en nog ervaar. Een prima basis voor een

goede samenwerking voor je bedrijfswebsite, dashboard en/of
webshop. - Zabo Plant
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VoetbalDirectChat: Wij vinden dat BYTE24 meer doet dan wordt
verwacht, voornamelijk in de communicatie en in het meedenken op de

functies die we graag erbij willen hebben. Daarnaast wordt de
flexibiliteit ook zeer gewaardeerd waardoor we veel meer kunnen doen.

Ze hebben in meerdere gesprekken goed geluisterd naar wat ik wilde.
Hun advies was eerlijk en duidelijk. Hun tussentijdse updates over de

gang van zaken gaf mij vertrouwen dat ik een goeie partner aan ze had.
Zeker een aanrader in meerdere opzichten. Voor ieder budget creëren

ze iets moois. Waar voor mij kwaliteit geen prijs kent kan ik zeggen dat
BYTE24 zijn prijs meer dan waard is! - Rijschool van Os

 



OVER BYTE24

Lucas Fuhrmann

Bij ons ben je aan het juiste adres voor een website,
webshop, applicatie of software op maat. Door onze
ervaring op deze gebieden weten we altijd een passende
oplossing te vinden. Byte24 bouwt mobiele, web- en stand-
alone applicaties op maat voor groeiende bedrijven met
unieke behoeften. We werken samen met kleine,
middelgrote en grote bedrijven die een proces moeten
stroomlijnen, zowel voor hun werknemers als voor hun
klanten.

Ga voor meer informatie naar www.byte24.nl
Heb je een vraag? Mail deze naar info@byte24.nl of neem
contact op via 0681337542

Lucas Fuhrmann
Luc Swart

Luc Swart
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http://www.byte24.nl/

