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Website APK 
Deze checklist wordt door mij helemaal ingevuld op basis van je website, inclusief tips. Uiteraard kun je 

dit gebruiken om zelf je website eens na te lopen.  

Wat ik niet doe is kijken naar de SEO (zoekmachine optimalisatie). Daarvoor moeten we echt de diepte 

in met betrekking tot specifieke keywords en moeten teksten herschreven worden. 

Bedrijf/organisatie  

Naam contactpersoon  
Website  

Adres  
Telefoon  

e-mail  
Doel website  

Datum APK  

 

 

Bij elk punt geef ik één van onderstaande symbolen weer. Daarnaast geef ik specifieke uitleg als dat 

nodig is. Het is en blijft uiteraard een advies! 

 

  

Legenda 

 
Prima  
  

 
Moet een keuze gemaakt worden  
  

 
Heeft aandacht nodig  
 

 

 
Punt moet aangepast worden  
  

 
Niet van toepassing 
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Wat Kwaliteit Toelichting 

Eerste indruk   

1. Algemeen   

2. Doelgroep duidelijk   

3. Doel site helder   

 

Homepage 

4.  Intropagina   

5.  Introfilmpje / Slider   

6.  “Skip intro” aanwezig   

7.  Keuze naar doelgroep/ 
eerst keuzepagina 

  

8.  Tekst kort & krachtig   

9. A Aansprekende titel   

10.  Tekst geeft weer waar 
het bedrijf voor staat 

  

11.  Nodigt uit om rest van 
de website te bekijken 

  

12.  Oproep tot contact. 
Call-to-action 

  

13.  Overig..   

 

Lay-out 

14.  Kleur, lettertype en 
achtergrond 

  

15.  Bovenbalk (niet te 
groot, te grote foto) 

  

16.  Te grote foto’s die 
teveel ruimte innemen 

  

17.  Uitlijning website   

18.  Mobiele site   

19.  Waar staat het menu    

20.  Ook leesbaar op kleine 
schermen 

  

21. g Leesbaar lettertype   

22.  Overig..   

 

Structuur website 

23.  Menu(balk) aanwezig   

24.  Menuknoppen hebben 
heldere benaming 

  

25.  Volgorde menu logisch   

26.  Interne links aanwezig 
(op logische plekken) 

  

27.  Contactgegevens 
zichtbaar aanwezig 

  

28. o Openingstijden direct 
vindbaar 

  

29.  Overig..   
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Tekst 

30.  Gebruik specialistentaal   

31.  Muur van tekst    

32.  Bewegende tekst   

33.  Taal past bij doelgroep   

34.  Hele zinnen, alinea’s in 
hoofdletters. 

  

35.  Gebruik opsommings-
tekens 

  

36.  Gebruik kopjes   

37.  Gebruik korte alinea’s    

38.  Overig..   

 

Foto’s / Figuren 

39.  Bewegend beeld   

40.  Kwaliteit foto’s   

41.  Sfeerfoto’s aanwezig   

42.  Begrijpbare, 
verhelderende foto’s / 
animaties 

  

43.  Extra uitleg, 
onderschrift bij foto’s / 
figuren 

  

44.  Animaties (kunnen aan 
en uit) 

  

45.  Inhoud foto/beeld in 
één keer helder bij 
bezoeker 

  

46.  Foto aanwezig van wie 
je inhuurt (team of 
persoon) 

  

47.  Leesbare grafieken   

48.  Google Maps afbeelding 
werkt 

  

49.  Overig..   

 

Actualiteit 

50.  Laatste 
update/wijziging? 

  

51.  Nieuwsitem ouder dan…   

52.  Openingstijden   

53.  Vakantie gesloten   

54.  Seizoensgebonden 
producten 

  

55.  Overig..   

 

Overig 

56.  Lege pagina’s aanwezig   

57.  404-pagina’s   
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Website-APK: Maak je website Toegankelijker,  

Overzichtelijker en bereik meer Bezoekers! 

Mensen komen niet op je website voor een mooi ontwerp. Ze komen voor informatie over jouw 

bedrijf, jouw product of dienst. 

Surfers op het web hebben weinig geduld. Ze willen snel informatie vinden! Lukt dat op een website 

niet, dan zijn ze binnen 5 seconden weg!  

Daarom geldt voor een website: 

 Moet relevante informatie bevatten. 

 Informatie moet snel vindbaar zijn. 

 Informatie moet begrijpelijk zijn.  

Voldoet jullie website hieraan? Kan de site toegankelijker en helderder? Doe de website-APK! Zodat je 

meer klanten bereikt met de website. Geen gefrustreerde bezoekers meer! Doordat ze: 

 bepaalde informatie niet kunnen vinden; 

 veel tekst moeten lezen en niet veel wijzer worden; 

 veel moeite moeten doen om de tekst te begrijpen. 

Als ze jullie site vergelijken met concurrenten zullen ze eerder contact opnemen. De meeste mensen 

vergelijken niet bewust. Onbewust heeft de kwaliteit van een website grote invloed op de keuze van de 

bezoeker.  

Tip: Vergroot je vindbaarheid in Google 

(Her-) schrijf teksten gericht op je klanten. Speel in op de problemen die zij hebben en de oplossingen 

die jullie kunnen bieden! Dit is niet alleen prettig voor de bezoekers, maar ook een voorwaarde voor 

Google.  

58.  Nieuwspagina met 
“nieuws” 

  

59.  Je kunt op de dingen 
klikken die je verwacht 
als bezoeker 

  

60.  Werkende links (intern 
en extern) 

  

61.  Zoekfunctie aanwezig?   

62.  Contactgegevens bellen 
/ e-mailen: werkende 
links 

  

63.  Overig..   
 

 

Totale indruk 
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Met de juiste teksten (en video’s) komt de website hoger in de zoekresultaten. 

1) Dat betekent meer bezoekers; 

2) meer bezoekers die klant worden;  

3) minder uitgeven aan Adwords. 

 

Aanbieding Website-APK:  

Complete check van de website op 60 punten 
 

Voor € 150 check ik de hele website. Je ontvangt praktische tips om direct toe te passen. 

 Vooraf inventariseer ik de website. 

 Telefonisch stel ik een aantal vragen over het doel en de doelgroep. 

 Ik voer de APK uit. Per punt geef ik aan wat goed is en wat verbeterd kan worden. 

 Je ontvangt het resultaat per e-mail. 

 We hebben 15 - 30 minuten telefonisch contact zodat ik de belangrijkste punten kan toelichten. 

Jullie kunnen uiteraard vragen stellen. 

 Tevreden? Dan stuur ik de factuur. 

 

 

Herschrijven van websiteteksten 

Als uit de APK blijkt dat teksten niet geschikt zijn voor het web of je doelgroep, kun je zelf achter het 

toetsenbord kruipen. Of we zoeken een SEO-expert. Op basis van de keywords-analyse maak ik een 

offerte voor het herschrijven van teksten. Meestal is ook een verandering in de structuur van de site 

noodzakelijk. Denk aan andere benamingen van menu-knoppen en een herschikking van de informatie 

op de site. Graag help ik jullie daarbij. 

Contactgegevens 

Adres:  Korte Spruit 19, 7773 NP Hardenberg 

Tel:  06 -50 593 805 

e-mail:  info@marketingoperatie.nl  

Met vrolijke groet, 

 

Jan Kosters  

Marketing Operatie 

Maak uw marketing beter!  
 

www.marketingoperatie.nl  

mailto:info@marketingoperatie.nl
http://www.marketingoperatie.nl/

