CHECKLIST RESPONSIVE
DESIGN WEBSITE
Een handige checklist om je te helpen bij het testen van
de mobielvriendelijkheid van jouw website.

VERSCHILLENDE APPARATEN EN BROWSERS
Zorg dat je website goed werkt op verschillende browsers en apparaten. Via Google Analytics zie je eenvoudig met welke type apparaten en
browsers jouw website wordt bezocht.

BEPAAL BELANGRIJKE INHOUD
Zorg ervoor dat belangrijke pagina inhoud altijd op alle apparaten
wordt weergegeven. Om de mobiele website zo overzichtelijk mogelijk
te houden kan jeervoor kiezen om minder belangrijke inhoud verborgen te zetten.

LOGISCHE VOLGORDE
Zorg ervoor dat de belangrijkste informatie op de mobiele website
altijd als eerste wordt weergegeven. Daarna volgt de ondersteunende
inhoud.

VERBETER DE PRESTATIES VAN UW WEBSITE
Meet hoe lang het duurt voordat jouw website wordt weergegeven in
verschillende browsers en apparaten. Comprimeer grote bestanden en
gebruik caching om de prestaties van de website te verbeteren.

VISUEEL AANTREKKELIJK
Bij een responsive website is het belangrijk dat dat teksten, afbeeldingen en bedieningselementen op één lijn liggen. Zorg ervoor dat afbeeldingen niet over teksten heen vallen.

BLIJF CONSISTENT
Zorg ervoor dat alle tekstinhoud op verschillende apparaten leesbaar is.
Stem hetlettertype, de stijl en de kleuren op elkaar af en zorg dat deze consistent zijn.

KIES EEN LEESBAAR LETTERTYPE
Kies voor een lettertype dat leesbaar is op zowel mobiele apparaten als op
de desktop.

EENVOUDIGE NAVIGATIE
Let op dat de navigatie-elementen niet over de randen van het scherm lopen.
Maak gebruik van het “hamburgermenu” op kleinere apparaten en zorg
ervoor dat de bezoeker van jouw website kan navigeren met veegbewegingen.

WERKENDE POP-UPS EN SLIDE-INS
Maak je gebruik van pop-ups en slide-ins op je website? Zorg dan dat deze
ook reageren. Helemaal op een mobiele website is het enorm vervelend als
een pop-up bericht niet weggeklikt kan worden.

MOGELIJKHEID TOT INTERACTIE
Bezoekers gebruiken verschillende apparaten om jouw website te bezoeken.
Zorgervoor dat de bedieningselementen en formulieren gebruiksvriendelijk
zijn voor zowel muizen en toetsenborden als stylussen en vingertoppen.
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