
WEBSITE te BOOSTEN

Ontmoet onze SUPERSLIMME

om jouw PRACHTIGE

SEO 
EXPERTS

LOKALE



3

JOUW 
LOKALE SEO 

EXPERTS

Wij zijn er om SEO transparant, simpel en 
benaderbaar te maken voor al onze klanten.

Wij zijn niet verborgen in een slaapkamer terwijl we in ons 
ondergoed aan je website werken. Ook zijn we geen anonieme 
online service uit een ver exotisch land. Wij bevinden ons 
midden in de gemeenschap en altijd in de buurt. Wij zijn jouw 
lokale SEO experts.

Dit betekent dat je bij ons altijd kan langskomen voor een vraag, 
ons kan bellen of een e-mail kan sturen. Laten we samen jouw 
online vindbaarheid en groei bespreken. Maar voordat we 
beginnen, vraag jij je misschien af: Wat is SEO en waarom is het 
zo belangrijk?
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WAT IS  
SEO?

We willen allemaal zo hoog mogelijk weergegeven 
worden in Google met ons bedrijf of website.

Hier hoeven we niet lang bij stil te staan, toch? We vergroten 
de kans om meer bezoekers te trekken en dat leidt tot meer 
aanvragen en uiteindelijk opdrachten.

Natuurlijk kan je betalen om bovenaan bij Google te komen. 
Daar zijn diverse uitstekende tools voor beschikbaar. Maar op 
de lange termijn is dit een kostbare manier om verkeer naar je 
website te sturen. Zou het niet beter zijn om verkeer uit 
zoekresultaten naar je website te leiden zonder voor elke klik te 
moeten betalen? Natuurlijk!

Dus hoe maken we dit werkelijkheid? Er zijn verbeteringen die 
we doorvoeren zodat Google en andere zoekmachines jouw 
website een hogere prioriteit geven. 

SEO is lastig te begrijpen en verandert continu. We willen dit 
graag zo transparant mogelijk voor je maken. Het komt in de 
basis neer op twee dingen: relevantie en autoriteit
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RELEVANTIE Is je website bruikbaar en makkelijk te lezen?

Kan Google je website makkelijk lezen en denkt het dat de 
inhoud goed genoeg en relevant is? Het ontwerpen van een 
technisch goede en simpele website helpt zoekmachines enorm 
bij het vergroten van je online vindbaarheid.

Maar vergeet vooral je bezoekers niet. Door zeker te weten dat 
informatie relevant en bruikbaar is voor waar zij naar zoeken is 
net zo belangrijk. Ook is een uitstekende gebruikerservaring 
hierin erg belangrijk. Dit staat bekent als ‘on-page SEO’.

Hoe helpen wij je verder:

  Bekende technische SEO verbeteringen doorvoeren

  Content relevant maken op basis van zoektermen

  Snelheid van de website verbeteren

  De beveiliging verbeteren

  De website onderhouden

      ...en nog veel meer.
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AUTORITEIT Is je website geloofwaardig?

Hoe goed vertrouwen zoekmachines, zoals Google, je website? 
Want deze ‘autoriteit’ bepaalt mede hoe hoog je weergegeven 
wordt. Dus hoe vaker anderen naar je website en content linken, 
hoe betrouwbaarder je bent. Dit staat algemeen bekent als 
‘off-page SEO’. Zowel ‘on-page’ als ‘off-page’ SEO vereisen 
continu aandacht om optimaal te functioneren.

Concluderend is “SEO” eigenlijk niet meer dan een verzameling 
van best practices – webdevelopment, digitale marketing, 
content creatie, social media, PR enzovoorts. Voer deze taken 
consistent en goed uit en je zult versteld staan van de 
resultaten.

Hoe helpen wij je verder:

  Domein autoriteit verbeteren

  Backlink kwaliteit verbeteren

  Social media versterking 

  Backlinks creëren

      ...en nog veel meer.



PAKKET INCLUSIEF
 Blog Artikel

 Realtime Rapportage

Toegang Klantenportaal

 Local Directories Toevoegen

 SEO Architectuur Inrichten

 Negatieve Links Verwijderen

 Concreet Inzicht Werkzaamheden

 XML Sitemap

 Google Local Search

 Optimalisatie Afbeeldingen

 Optimalisatie Snelheid

 Geavanceerde Analytics

 Geavanceerde Tracking

 Key Account Management

 Backlinks Verkrijgen

12 Uur Onsite Optimalisatie

12 Uur Offsite Optimalisatie

 Adwords Management

ABONNEMENT
Per maand €1250
3 maanden minimaal. 30 dagen opzegtermijn.
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PAKKET INCLUSIEF
 Blog Artikel

 Realtime Rapportage

 Toegang Klantenportaal

 Local Directories Toevoegen

 SEO Architectuur Inrichten

 Negatieve Links Verwijderen

 Concreet Inzicht Werkzaamheden

 XML Sitemap

 Google Local Search

 Optimalisatie Afbeeldingen

 Optimalisatie Snelheid

 Geavanceerde Analytics

 Geavanceerde Tracking

 Key Account Management

 Backlinks Verkrijgen

4  Uur Onsite Optimalisatie

4  Uur Offsite Optimalisatie

 Adwords Management

ABONNEMENT
Per maand €250
3 maanden minimaal. 30 dagen opzegtermijn.

SEO 
PAKKETTEN

Samen kiezen we het best passende pakket.

Elk pakket beschikt over on-page en off-page optimalisatie, die 
je helpen je online vindbaarheid te vergroten. Het pakket dat we 

adviseren is afhankelijk van je budget, bestaand SEO profiel en 
hoe snel je resultaat wilt zien.

PAKKET INCLUSIEF
 Blog Artikel

 Realtime Rapportage

 Toegang Klantenportaal

 Local Directories Toevoegen

 SEO Architectuur Inrichten

 Negatieve Links Verwijderen

 Concreet Inzicht Werkzaamheden

 XML Sitemap

 Google Local Search

 Optimalisatie Afbeeldingen

 Optimalisatie Snelheid

 Geavanceerde Analytics

 Geavanceerde Tracking

 Key Account Management

 Backlinks Verkrijgen

4  Uur Onsite Optimalisatie

4  Uur Offsite Optimalisatie

 Adwords Management

ABONNEMENT
Per maand €375
3 maanden minimaal. 30 dagen opzegtermijn.

PAKKET INCLUSIEF
 Blog Artikel

 Realtime Rapportage

 Toegang Klantenportaal

 Local Directories Toevoegen

 SEO Architectuur Inrichten

 Negatieve Links Verwijderen

 Concreet Inzicht Werkzaamheden

 XML Sitemap

 Google Local Search

 Optimalisatie Afbeeldingen

 Optimalisatie Snelheid

 Geavanceerde Analytics

 Geavanceerde Tracking

 Key Account Management

 Backlinks Verkrijgen

6  Uur Onsite Optimalisatie

6  Uur Offsite Optimalisatie

 Adwords Management

ABONNEMENT
Per maand €620
3 maanden minimaal. 30 dagen opzegtermijn.
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HET PROCES
Laten we van start gaan

Belangrijke zaken eerst. Als wij je website hebben gebouwd, dan 
is hij al volledig SEO-friendly, maar anders nemen we eerst een 

kijkje onder de motorkap of er verbeteringen doorgevoerd kunnen 
worden. Want er is vaak zoveel meer mogelijk om je ranking 

te verbeteren. Vervolgens adviseren we het beste pakket voor 
jouw situatie. Eenmaal live houden we je op de hoogte over de 

veranderingen en het effect deze hebben op je website.

Vraag een GRATIS 
check aan
Start met het aanvragen 
van een GRATIS SEO 
check. We analyseren je 
website om te zien hoe 
we je online vindbaarheid 
kunnen vergroten.

Samen aan de slag
We gaan je niet vervelen 
met een lading technische 
informatie. Wel krijg je 
van ons een no-nonsense 
visie over de mogelijke 
verbeteringen.

Adviseren
We sturen je een voorstel 
voor een pakket met 
daarin duidelijk beschreven 
wat we elke maand aan je 
website uitvoeren om zo 
je online vindbaarheid te 
vergroten.

SEO heldendom begint
We starten het project 
en doen vervolgens een 
tweede uitgebreide SEO 
check. Als je SEO pakket 
gelanceerd is, krijg je van 
ons regelmatig updates 
over de groei die je 
website doormaakt.
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Vind je dichtstbijzijnde SEO 
gecertificeerde studio voor een 
gratis SEO check.

nettl.com



nettl.com
Vind je dichtstbijzijnde studio op

Nettl studio’s zijn onafhankelijk en opereren onder licentie van Grafenia plc


