
Voorbeeld SEO tekst
Aantal tips vooraf:

- Er is niet een vast stel regels die aangeeft “doe dit en dan doe je het het beste”. Het
is belangrijk dat je een natuurlijke tekst schrijft. En daarbij het zoekwoord regelmatig
terug laat komen. Zodat je Google goed vertelt waar deze pagina over gaat.

- Qua lengte adviseren we 350 tot 450 woorden.

- Gebruik in je tekst soms woorden die nauw verwant zijn aan je zoekterm.
Bijvoorbeeld synoniemen. Voorbeeld: makelaar, makelaardij, makelaarskantoor

- Volg niet letterlijk het voorbeeld op de volgende pagina. Zorg voor een eigen
natuurlijke tekst. Zet het zoekwoord wel in je hoofdtitel, één of meerdere keren in een
subtitel, vooraan de eerste alinea en nog wat vaker mooi verspreid over je hele tekst.

De voorbeeldtekst vind je op de volgende pagina. Succes! En neem contact met ons
op als je er niet uitkomt / hulp nodig hebt.
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Mijn zoekwoord Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, mijn zoekwoord elit. Praesent a nunc dui. Etiam felis nulla, semper
ut rhoncus ut, rutrum eu nulla. Praesent nec vulputate augue, quis ullamcorper sapien. Vivamus
sodales tortor velit, vitae laoreet mauris blandit ut. Aliquam erat volutpat. Maecenas quis erat
tempus felis vulputate rutrum.

tincidunt ipsum id leo
Maecenas congue lectus auctor libero condimentum, quis congue sapien pharetra. Quisque leo
libero, sagittis ac venenatis ut, varius eget augue. mijn zoekwoord finibus nisi, in commodo ligula.
Duis tincidunt ipsum id leo pulvinar, ut tristique sem laoreet. Aenean quis cursus tortor. Praesent
ac nunc mijn zoekwoord, gravida justo non, pellentesque odio. Sed varius mauris diam.

mijn zoekwoord lebero
Sed finibus varius mi quis fermentum. Maecenas ultrices eleifend eros, vestibulum suscipit
mauris auctor in. Suspendisse at sapien mijn zoekwoord velit ac, efficitur felis. Etiam dapibus
erat arcu, vel rhoncus velit vehicula eu. Cras lacinia facilisis diam nec congue. Maecenas
tincidunt nunc et risus egestas tristique.

tincidunt ipsum id leo
Nullam quis nulla eget elit rhoncus porttitor. Ut dignissim condimentum sem, nec gravida neque
rhoncus sed. Etiam aliquam purus eu felis efficitur tincidunt:

● interdum arcu dictum
● In convallis elit ut
● odio mijn zoekwoord
● Quisque dapibus

Vestibulum ac sagittis sem

Quisque tristique enim finibus tellus aliquet dapibus. Aenean mollis consequat nunc nec iaculis.
Fusce maximus ipsum sem, mattis fringilla leo mijn zoekwoord. Cras auctor lacus in nisi volutpat
maximus ac vitae libero. Sed pellentesque eros vel porta ultricies.

mi quis mijn zoekwoord
Sed finibus varius mi quis fermentum. mijn zoekwoord eleifend eros, vestibulum suscipit mauris
auctor in. Suspendisse at sapien velit ac, efficitur felis. Etiam dapibus erat arcu, vel rhoncus velit
vehicula eu. Cras lacinia facilisis diam nec congue. Sed finibus varius mi quis fermentum.Etiam
dapibus erat arcu, vel rhoncus velit vehicula eu.
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