
10  B E S T E
GRATIS SEO-TOOLS

Krijg direct een lijst met SEO-verbeteringen.
 

Dit is een zeer handige Chrome-extensie. 
 

Eerst krijg je een algemene SEO-score.
Vervolgens toont de tool je PRECIES hoe je de

on-page en off-page SEO van je site kunt
verbeteren.

2.  MOBILE  FRIENDLY TEST
Maak je site klaar voor mobiele telefoons.

 
Google heeft een tijdje terug een grote verandering in

haar algoritme aangebracht.
 

Conclusie: als je site niet is geoptimaliseerd voor
mobiele apparaten, heb je een probleem!

 
 Dus check je site met deze testtool. Dan weet je of je

site is voorbereid op het nieuwe algoritme van
Google.

 
En zo niet waar je aan moet werken.

3.SEED KEYWORDS
Vind compleet nieuwe ideeën voor zoekwoorden.

 
De meeste hulpprogramma's voor

zoekwoordonderzoek werken precies hetzelfde.
 

Iedereen typt namelijk dezelfde hoofdzoekwoorden
in in deze tools.

 
Seed Keywords heeft daarom een heel andere

aanpak.
 

Je vraagt gewoon je klanten hoe ze online naar je
zouden zoeken. En gebruikt dat weer als basis.
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Kopieer de beste zoekwoorden van je concurrent.
 

SEMRush is een zeer uitgebreide SEO-tool.
 

En de gratis versie is ook al behoorlijk cool.
 

 Het vindt de topzoekwoorden van je concurrenten.
 

Klik om te zien wat je kunt met de gratis versie.

5.  SEOBIL ITY
Krijg een diepgaande SEO-site-analyse.
 
Seobility doorzoekt je site en laat alles weten over
problemen met zoekmachineoptimalisatie zoals:
 

Langzame pagina's 
Geblokkeerde pagina's
Sitemap problemen
Technische SEO-problemen
En nog veel meer...

 
Klik om te zien wat je kunt met de gratis versie!

6.UBERSUGGEST
Gebruik Google Suggest voor honderden

zoekwoordideeën.
 

Ubersuggest is eenvoudig: Typ een zoekwoord.
 

En Ubersuggest komt met HONDERDEN Google's
autocomplete zoekwoorden.

 
Maar ook informatie voor elk zoekwoord ... zoals

CPC, zoekvolume en meer.
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4.SEMRUSH

7.  GOOGLE SEARCH CONSOLE
SEO-hulp rechtstreeks van Google.

 
Geen lijst met gratis SEO-tools zou compleet zijn

zonder de Google Search Console.
 

Want Search Console is zeer veelzijdig.
 

Gebruik het bijvoorbeeld als tracker om de ranking
van je site in de zoekresultaten te controleren.
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Check al je website rankings zo vaak je wilt.
 

SEO Powersuite bestaat uit 4 delen maar Rank
Tracker is mijn topper. Die gebruik ik wekelijks.

 
Met Rank Tracker kun je je rankings checken in

Google of andere zoekmachines. Voor een
onbeperkt aantal websites (!). 

 
Dus ook voor je klanten, als je een SEO-bureau bent. 

 
En de gratis versie is ook al behoorlijk uitgebreid.

 
Klik om te zien wat je kunt met de gratis versie.

9.GOOGLE SPEED INSIGHTS 

Maak je website sneller.
 
Je kunt Google PageSpeed Insights gebruiken om
de snelheid en bruikbaarheid van je website(s) op
meerdere apparaten te controleren. 
 
Het enige wat je hoeft te doen is een URL in te
voeren en deze zal de laadtijd en prestaties voor
desktop en mobiel testen. 
 
En het geeft je aanwijzingen en mogelijkheden om
je site verder te verbeteren. 
 
Mijn favoriete onderdeel: het geeft een score voor
gebruikerservaring op mobiele resultaten, waarbij
dingen zoals knoppen en lettergroottes worden
beoordeeld.

10.AHREFS BACKLINK CHECKER

Krijg een compleet overzicht van je backlinks. 
 

De gratis versie biedt een snel overzicht van de
volledige reeks backlinks. 

 
Dit omvat de meest invloedrijke links die naar je

verwijzen en je pagina's waarnaar het meest
verwezen wordt.
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8.  RANK TRACKER

Succes! Olaf
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