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Waarom SEO Outsourcing? 
SEO Outsourcing is sinds 2009 actief op de markt als het gaat om zoekmachine 
optimalisatie en dan met name linkbuilding (SEO Outsourcing is een zijtak van JG 
Webmarketing BV). Sindsdien zijn wij bezig geweest om niet alleen 
te professionaliseren en onze kennis te vergroten, maar hebben wij ook leren samen te 
werken met kleine en grote professionals op deze markt zoals u. Doordat wij met veel online 
marketing professionals een samenwerkingsverband hebben. Leveren wij aan een zeer 
grote en diverse markt. Hierdoor kunt u profiteren van een soepele en snelle communicatie 
waarin er voldoende aanbod is met verschillende kwaliteiten, relevantie en mogelijkheden. 

Eerlijke prijzen 
 
SEO Outsourcing hanteert eerlijke prijzen. Zo vinden wij dat kwantiteit minder moet kosten 
als kwaliteit en dat de prijs kwaliteitverhouding goed moet zijn. Zo betaald u voor kwaliteit 
meer als voor kwantiteit en betaald u lagere stuks prijzen bij grotere afnames. 
 

Voortdurend in beweging 
 
SEO Outsourcing en team heeft elke week een verplichte bijscholing waarin elke week één 
medewerker de rest van dit team binnen een presentatie kennis bijbrengt. De persoon moet 
het team iets bijleren en up to date houden over de veranderingen in deze markt. Op deze 
manier is ons hele team altijd bezig met het inzetten en bijhouden van nieuwe 
ontwikkelingen en profiteert u van een opgeleid team met kennis van zaken. 
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De linkvormen 
 
Wij bieden een groot scala aan verschillende linkvormen aan waarmee u een divers en 
relevant linkprofiel kunt opbouwen voor uw klanten. Hieronder leggen wij u per linkvorm uit 
wat voor een link het is en hoe u deze kunt toepassen binnen uw linkbuilding campagne. 
Elke link is per stuk te bestellen en is veelal geplaatst voor een onbeperkte periode met een 
plaatsingsgarantie van minimaal 1 jaar. 

Content backlink 
 
Een content link geplaatst op een private blog (pbn). Deze wordt altijd geplaatst op een 
relevant blog welke professioneel is opgebouwd. Dit blog is gekoppeld aan een fictief 
persoon van waaruit het artikel geschreven zal worden. Uiteraard is dit artikel 100% uniek en 
wordt deze opgemaakt met afbeeldingen en/of videomateriaal. Binnen het artikel plaatsen 
we één of meerdere uitgaande links. Daarnaast maken wij een soms een vermelding naar 
een autoritaire website binnen de markt waarover wordt geschreven. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld wikipedia.  
 
Wij bieden u een aantal keuzes aan m.b.t. de lengte van het te schrijven artikel/blog. U kunt 
hierbij kiezen uit een lengte van 250, 500, 750 of 1000 woorden. 

Homepage blog backlink 
 
Deze link wordt geplaatst op, zoals de naam zich al laat vermoeden, de homepage van een 
private blog. Dit is een permanente link die op de homepage van de website zal staan in de 
sidebar of footer van de website. Deze link wordt altijd geplaatst op een zo relevant 
mogelijke locatie. 

Blogroll backlink 
 
Deze backlink lijkt een beetje op de Homepage blog backlink. Het grote verschil van deze 
link ten opzichte van een homepage link, is dat deze link sitewide geplaatst wordt en dus op 
iedere pagina zichtbaar is van een blog. Wij raden u aan om deze link alleen te 
plaatsen richting een website met een leeftijd van minimaal 1 jaar en 50 inkomende links van 
root domeinen. Bij twijfel vraag het ons gerust eerst even! 
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Linkpartner blog backlink 
 
De linkpartner link wordt geplaatst op de ”partner, links, linkpartner” pagina van een blog. 
Het is mogelijk om hier een korte omschrijving van de backlink aan toe te voegen (van één 
of twee zinnen) waarin de backlink zal worden opgenomen.  

Bedrijvengids backlink 
 
Bij de bedrijvengids backlink maken wij een bedrijfsvermelding aan op een bedrijvengids. 
Hierin plaatsen wij een korte omschrijving van uw producten en/of diensten. Daarnaast 
zullen wij uw logo hierin verwerken en uiteraard een vermelding maken naar uw website. 

Marktplaats backlink 
 
Bij de marktplaats backlink maken wij een pakkende/wervende advertentie voor uw 
producten en/of diensten met hierin ook afbeeldingen van uw product of dienst. Uiteraard 
wordt er ook een vermelding gemaakt naar uw website. in sommige gevallen zijn deze links 
nofollow, een mooie toevoeging op de diversiteit van uw linkprofiel dus. 

Startpagina backlink 
 
De meest bekende link onder linkbuilders de ”startpagina backlink” kunnen wij op grote 
schaal leveren en in elke branche. Deze backlink is ideaal om de verhoudingen in anchors 
binnen uw linkprofiel correct te krijgen of als ondersteuning in een linkbuilding campagne. 

Homepage startpagina backlink 
 
Deze link wordt geplaatst op de homepage van een startpagina. Dit is een mooie link welke 
gebruikt kan worden om de waardes van uw domein te verhogen in DA en TF. Wij raden u 
aan deze link in te zetten naar de homepage van uw klant of belangrijke pagina’s binnen de 
website. 

Startpagina.nl backlink 
 
Deze linkvorm is bijna hetzelfde als onze algemene startpagina backlink. Het verschil hierin 
is echter dat deze op een dochterpagina binnen startpagina.nl wordt geplaatst. 
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Prijslijst losse backlinks 
 
Al onze links zijn af te nemen per stuk. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig uw linkbuilding 
campagne samenstellen voor de website van uw klanten. U bepaald zelf het budget en 
ontvangt achteraf een duidelijke white label rapportage.  
 
 

Linkvorm prijs p/st * 

Content backlink +/- 250 woorden  €24.95 

Content backlink +/- 500 woorden €39.95 

Content backlink +/- 750 woorden €54.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €69.95 

Homepage backlink €9.95 

Linkpartner backlink €7.95 

Startpagina backlink €1.95 

Startpagina.nl (p/jaar) €24.95 

Bedrijvengids backlink €7.95 

Marktplaats backlink €7.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €59.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW 
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Staffelprijzen voor grootverbruikers & 
professionals 
 
Bent u een grootverbruiker? Dat is mooi, want dan profiteert u direct van een betere prijs per 
link. Hieronder kunt u deze staffelprijzen vinden. 
 
 

Linkvorm prijs p/st * (vanaf 25 stuks per maand) 

Content backlink +/- 250 woorden  €22.95 

Content backlink +/- 500 woorden €37.95 

Content backlink +/- 750 woorden €52.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €67.95 

Homepage backlink €9.95 

Linkpartner backlink €7.95 

Startpagina backlink €1.95 

Startpagina.nl (p/jaar) €23.95 

Bedrijvengids backlink €7.95 

Marktplaats backlink €7.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €54.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en bij een minimale afname van 25 stuks per linkvorm per maand.  
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Linkvorm prijs p/st * (vanaf 50 stuks per maand) 

Content backlink +/- 250 woorden  €20.95 

Content backlink +/- 500 woorden €35.95 

Content backlink +/- 750 woorden €50.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €65.95 

Homepage backlink €8.95 

Linkpartner backlink €6.95 

Startpagina backlink €1.65 

Startpagina.nl (p/jaar) €22.95 

Bedrijvengids backlink €6.95 

Marktplaats backlink €6.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €49.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en bij een minimale afname van 50 stuks per linkvorm per maand.  
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Linkvorm prijs p/st * (vanaf 100 stuks per maand) 

Content backlink +/- 250 woorden  €18.95 

Content backlink +/- 500 woorden €33.95 

Content backlink +/- 750 woorden €48.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €63.95 

Homepage backlink €8.95 

Linkpartner backlink €6.95 

Startpagina backlink €1.65 

Startpagina.nl (p/jaar) €21.95 

Bedrijvengids backlink €6.95 

Marktplaats backlink €6.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €44.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en bij een minimale afname van 100 stuks per linkvorm per maand. 
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Linkvorm prijs p/st * (vanaf 250 stuks per maand) 

Content backlink +/- 250 woorden  €16.95 

Content backlink +/- 500 woorden €31.95 

Content backlink +/- 750 woorden €46.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €61.95 

Homepage backlink €7.95 

Linkpartner backlink €5.95 

Startpagina backlink €1.25 

Startpagina.nl (p/jaar) €20.95 

Bedrijvengids backlink €5.95 

Marktplaats backlink €5.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €39.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en bij een minimale afname van 250 stuks per linkvorm per maand. 
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Linkvorm prijs p/st * (vanaf 500 stuks per maand) 

Content backlink +/- 250 woorden  €14.95 

Content backlink +/- 500 woorden €29.95 

Content backlink +/- 750 woorden €44.95 

Content backlink +/- 1000 woorden €59.95 

Homepage backlink €7.95 

Linkpartner backlink €5.95 

Startpagina backlink €1.25 

Startpagina.nl (p/jaar) €19.95 

Bedrijvengids backlink €5.95 

Marktplaats backlink €5.95 

Homepage startpagina backlink (p/jaar) €34.95 

 
* genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en bij een minimale afname van 500 stuks per linkvorm per maand. 
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Hoe werkt de bestelprocedure? 
 
Bestelprocedure per mail 
 

1. Zend uw bestelling per mail naar info@seooutsourcing.nl. 
2. Zorg ervoor dat wij uw bedrijfsgegevens hebben zodat u een juiste factuur kunt 

ontvangen voor uw administratie. 
3. In uw mail zend u een excel/spreadsheet mee met uw bestelling welke als 

onderstaand voorbeeld is opgesteld. 
 
 

Gewenste 
opleverdatum 

Aantal Linkvorm Anchor Doel url 

dd-mm-jj 10 Startpagina backlink Mijn website https://mijnwebsite.
nl/doelpagina 

dd-mm-jj 15 Content backlink 
250 woorden 

Website zoekterm https://mijnwebsite.
nl/ 

 
 
Opmerkingen 
 

1. Houd rekening met een minimale oplevertermijn van 5 tot 10 werkdagen. 
2. U kunt uw wensen en/of opmerkingen achter de doel url plaatsen. 
3. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u altijd een bevestiging van ons. 
4. Heeft u advies nodig bij het maken van uw bestelling? Vraag ons gerust om advies! 
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