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Wat kan ik verwachten als ik kies voor SEO 

Websiteteksten?  
Als je ervoor kiest om je websiteteksten door ons te laten (her)schrijven, dan kun je ervan uitgaan dat wij 
rekening houden met onderstaande punten:  
 
- Wij voeren een korte zoekwoordanalyse uit om de beste zoektermen te bepalen.  
- Jouw boodschap wordt op een pakkende manier overgebracht op jouw bezoekers.  
- Tijdens het schrijven houden we natuurlijk rekening met jouw doelgroep.  
- Alle teksten bevatten gemiddeld 300 woorden.  
- Jouw teksten worden zo geschreven dat bezoekers deze via zoekmachines makkelijk kunnen vinden.  
 

Welke gegevens moet ik aanleveren?  
Heb je al een eigen website, waarvan wij de teksten kunnen gebruiken als basis voor jouw nieuwe SEO 
Websiteteksten? Stuur ons dan de link naar jouw website. Heb je nog geen eigen website of heb je specifieke 
wensen? Lever ons dan het volgende aan:  
 
- Informatie over jouw huidige of gewenste doelgroep.  
- Zoveel mogelijk informatie over jouw producten en/of diensten.  
- Optioneel: Jouw voorkeur voor de te (her)schrijven pagina’s.  
- Eventuele bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden.  
 

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?  
Zodra jij je hebt aangemeld, nemen wij jouw aanvraag in behandeling. Wij doorlopen hierbij de volgende 
stappen:  
 
- Binnen 24 uur* na aanmelding nemen wij contact met je op.  
- Zodra jij de benodigde gegevens hebt aangeleverd gaan wij voor jou aan de slag.  
- Wij voeren eerst een korte zoekanalyse uit, waarna wij de beste zoekwoorden bepalen.  
- We beslissen samen welke 6 pagina's wij voor je gaan (her)schrijven*.  
- Zodra overeengekomen is welke pagina's wij gaan (her)schrijven, ontvang je jouw websiteteksten binnen 5 
werkdagen* in je mailbox.  
- Je ontvangt 6 websiteteksten van gemiddeld 300 woorden, deze zijn geschreven in de stijl die bij jouw 
doelgroep past. Je kunt deze teksten direct op jouw website plaatsen.  
 
Weet je nog niet zeker of dit iets voor jou is of heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice 
door te mailen naar service@klik-info.nl of te bellen naar +31 38 - 460 34 48.  
 

* Weekenden en nationale feestdagen uitgezonderd. Heb je meer of minder dan 6 teksten nodig? 

Neem dan even contact met ons op. In overleg is elk aantal mogelijk. 
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