
Deze check helpt je bij de opbouw van jouw website. 
Het is ook raadzaam om deze checklist elk half jaar even

door te nemen. Want vaak ontwikkel jij je als ondernemer
razendsnel en heb je dat niet altijd doorgevoerd of goed
bijgehouden op jouw website. Zorg dus altijd dat jouw

website voor jou en voor jouw bezoeker optimaal werkt!
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Website checklist
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Eerste indruk

Laat de websitebezoeker in één oogopslag zien voor
wie jij er bent (5 seconden test)

Plaats jouw bedrijfslogo goed zichtbaar links bovenin

Zorg voor een overzichtelijke menubalk 
(max. circa 7 items)

Raak de pijn/zorg en het verlangen van jouw doelgroep
aan

Bied gratis opties aan waardoor mensen dichter bij jou kunnen
komen zonder direct een afspraak te maken/klant te worden

Zorg ervoor dat jij zichtbaar bent (header of foto elders
op homepage)

Gebruik actieknoppen (liefst een afwijkende kleur)

Zorg voor een duidelijke contactmogelijkheid

Jouw homepage

Bied een ‘home’ optie aan

Plaats 1 of 2 mooie reviews



Jouw aanbod

Bied niet te veel opties aan

Haal opties die nu niet beschikbaar zijn, uit het zicht
(bijv. workshops)

Zorg ervoor dat elk aanbod een eigen pagina heeft
(een eigen URL/link)

Houd deze up to date en werk deze regelmatig bij

Zorg ervoor dat het er aantrekkelijk uitziet (titels en
foto’s goed zichtbaar)

Bied hier een optie naar je social media kanalen

Bied hier een optie naar jouw weggever

Kijk of jouw aanbod nog klopt en of het logisch is
opgebouwd in je menu

Plaats de actieknoppen op logische plekken

Blogs/tips



Contactpagina

Check regelmatig of het contactformulier nog werkt

Vermeld jouw e-mailadres en telefoonnummer

Vermeld duidelijk waar jouw praktijk gevestigd is (wat
jouw verzorgingsgebied is). Let op: Dit is minder
relevant als je landelijk werkt 

Benut jouw actieknoppen op logische plekken

Test regelmatig of jouw actieknoppen goed werken

Zorg voor actieknoppen in een afwijkende kleur van je
huisstijl

Houd deze up to date

Actieknoppen



footer (colofon)

Plaats hier de privacyverklaring 

Plaats hier de algemene voorwaarden

Vermeld jouw brancheverenigingen (niet doorklikbaar)

Check of de gegevens van jouw bedrijf nog kloppen

Copyright Bureau Beerse 2021

Plaats hier de social media iconen en check of deze
werken


