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1. Keywords 
 

- Vloerherstel (hoofdterm) 
o Vloerreparatie 
o Vloer reparatie beton 
o Betonvloer repareren 
o Vloer herstellen 
o Vloerherstel bedrijf 

 
- Vloerinspectie (hoofdterm) 

o Vloerinspectie 
o Vloerinspectie kosten 
o Vloer inspecteren 
o Vloerinspectie bedrijf 
o Vloeronderzoek 

 
 
  



2. Metatekst schrijven per pagina (on-page) 
Dit zie je wanneer je de website opzoekt via Google: 

 
- Laat de zoekwoorden terugkomen in de metatitel en metatekst. 

o De paginatitel (meta title) 50-66 karakters 
o Meta descriptions: 50–160 karakters.  
o Meta keywords 
o H1 Titel 

 

 



 
 



 
 
 

 



 
 

 

 



 

 
  



3. OG description en OG image per pagina toevoegen (on-page) 
Dit zie je wanneer je de link deelt via bijvoorbeeld Social media of email: 

 
 
 
  



4. Meta beschrijving van afbeeldingen (on-page) 
- Zoekmachinerobots zien je plaatje niet: De zoekmachinerobots die je website indexeren 

nemen daarin ook de afbeeldingen mee, maar als er geen alt-tekst meegegeven is aan de 
afbeelding ‘zien’ de robots je afbeelding niet en wordt deze overgeslagen. Door ook goede 
zoekwoorden aan je afbeelding mee te geven kan de zoekmachinerobot je afbeelding ook 
indexeren en helpt dit mee in de SEO van je website. 

- Blinden en slechtzienden zien je afbeelding niet of slecht: Dit is de oorspronkelijke reden 
waarom de alt-tekst is uitgevonden en voor mij ook nog altijd de belangrijkste reden om hem 
in te vullen. Veel blinden en slechtzienden gebruiken hulpprogramma’s die tekst voorlezen of 
omzetten in braille. De alt-tekst wordt ook voorgelezen (of getoond op de brailleleesregel) en 
daardoor krijgen blinden en slechtzienden ook mee wat er op een afbeelding staat (als deze 
goed is ingevuld). 

 
Afbeelding 1: ECO REMAIN medewerkers in oranje brengen onder de vloer applicatie van kathodische 
bescherming aan. 

 
 
Afbeelding 2: ECO REMAIN medewerkers in oranje brengen onder de vloer applicatie van kathodische 
bescherming aan. 

 
 
  



Afbeelding 3: ECO REMAIN medewerkers in oranje brengen onder de vloer constructieve 
ondersteuningsconstructies aan. 

 
 
Afbeelding 4: ECO REMAIN medewerker in oranje doet een eindcontrole na herstelwerkzaamheden en 
tijdens een monitoring. 

 
 
Afbeelding 5: Landkaart van Nederland waarop te zien is dat ECO REMAIN Vloerherstel landelijke 
dekking biedt. 

 
 
  



Afbeelding 6: Schade bij een kwaaitaalvloer te zien vanaf onder de vloer. 

 
Afbeelding 7: ECO REMAIN vloerherstel in zwart en oranje letters. 

 
 
  



Google indexatie op dit moment 
 
Vloerherstel 11 augustus 2022 op pagina 1, plek 4. 

 
  



Vloerherstel 23 augustus 2022 op pagina 1, plek 3. 

 
  



Vloerinspectie 11 augustus 2022 op pagina 1, plek 7. 

 
 
  



Vloerinspectie 23 augustus 2022 op pagina 1, plek 6. 
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