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Algemeen advies: 

- Headings aanpassen en met name de ruimte tussen de headings en de alinea’s.

-  De interlinie van de alinea’s iets vergroten, waardoor de leesbaarheid van de tekst beter wordt.

-  Kijk goed naar heading gebruik. Gebruik één H1 header per pagina en H2 voor 
subheadings (H3 voor sub-sub etc). Wanneer H2 headings te heftig lijken als subheading, 
gebruik dan H3 of bij veel headings met kleine alineas zelfs H4. Het belangrijkste is dat de 
pagina makkelijk te scannen is.

-  Maak de header compacter, zodat de bezoeker meer aandacht krijgt voor de informatie 
onder de header.

-  Geef de containers (informatieblokken) meer marge boven en onder. Hierdoor krijgt 
elk blok meer authenticiteit en de bezoeker zal de website als rustiger en overzichtelijker 
ervaren.

-  Zorg dat de links altijd een opvallende kleur hebben en kies een duidelijke hoover-kleur, 
zodat het heel duidelijk is dat de bezoeker met een link te maken heeft. De headings hebben 
namelijk dezelfde kleur en zijn niet altijd klikbaar.

-  Tussen container met afbeeldingen geen witruimte. Dit lijkt op een lege container en maakt 
de pagina rommelig.

-  In de footer de lijnen allemaal even lang maken, net als bij de link blokken en de 
informatieblokken op de pagina.
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Nieuw

Header compacter
.container {
    margin-top: -15px;
}

header.affix .navbar-fixed-top {
    padding-top: 13px;
}

header.affix-top #logo {
    margin-top: 12px;
}

header #logo img {
    margin-top: 0px;
}

Meer ruimte tussen de containers
.margin-top-default {
    margin-top: 110px;
}

.hero {
    margin-bottom: 120px;
}

.margin-top-default {
    margin-top: 120px;
    margin-bottom: 120px;
}

Meer ruimte voor de headings in 
de witte balken
.product .vert .container .text { 
padding: 24px 2.333% 24px 12px;
}

Bij witte vlakken in de foto

Headings evenals in de andere 
blokken

Iets meer ruimte tussen de tekst 
en de pijlen en de links de signaal 
kleur

.stories .story .text {
    margin-bottom: 28px;
}

Navigatiebalk compacter
header.affix-top .navbar-fixed-top {
    margin-top: 90px;
    padding-bottom: 0;
    padding-top: 0px;
}
.hero.large {
    margin-top: -35px;

Footer: meer ruimte en onderste 
links gecentreert

#footer .bottom-link-container {
    text-align: center;

#footer .bottom-link-container 
.container {
    padding: 20px 12px 12px 24px;

#footer {
    margin-bottom: 30px;
    margin-top: 72px;
    padding-bottom: 24px;
    padding-top: 120px;

Interlini iets verhogen
body {
    line-height: 28px;
}
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Optie 2 voorzien van kaders
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H1 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder
.max-800px h1, .detail-page-container 
h1 {
    font-size: 46px;
    line-height: 22px;
    margin-top: 55px
}

H2 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder.max-800px h2, 
.detail-page-container h2 {
    font-size: 36px;
    line-height: 22px;
   margin-top: 55px
}

Overige headings:

H3 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder
    font-size: 30px;

H4 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder
    font-size: 24px;

H5 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder
    font-size: 20px;

H6 kleiner;  Meer marge boven en 
minder marge onder
    font-size: 18px;

De wijzigingen beschreven voor de homepagina zijn ook van toepassing voor de overige pagina’s.

Breadcrumbs dichterbij heading
.breadcrumbs li {
    display: inline-block;
    float: left;
    margin-right: 12px;
    margin-top: -15px;
}

Nieuw



Kleurvariaties headings
Voordeel van grijze subheadings is dat de links en de H1 header meer opvallen.
Voordeel van de gekleurde subheadings is dat de pagina levendiger wordt, zeker wanneer er op de pagina 
geen afbeeldingen worden gebruikt.





Zet voor de tabellen celpadding op 10px

td, th {
    padding: 10px;
}

Padding kan kleiner
Advies: tussen de 7px en 10 px

Meer ruimte tussen de heading en het tabel
.max-800px h1, .detail-page-container h1 {
    margin-bottom: 12px;
    margin-top: 12px;

.max-800px h3, .detail-page-container h3 {
    margin-bottom: 12px;
    margin-top: 24px;
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Containers met afbeeldingen
Deze containers hebben geen witruimte nodig. 
Het is duidelijk dat het verschullende onderdelen 
zijn en toch wordt de pagina meer één geheel 
wanneer de containers aansluiten.

Oud Nieuw

Op smartphone
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Laat informatie zo veel mogelijk 
aansluiten.

Font voor het menu groter maken
zodat mensen met minder goede 
ogen het nog kunnen lezen

Oud
Smartphone

Nieuw



Probleempagina’s

Het lijkt op sommige pagina’s of er elementen uit 
het kader lopen.



Om te overwegen: Plaats de headings boven de foto’s, zoals op de homepage. Dit is vooral beter voor op smartphones.
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Dit is voornamelijk gunstig 
voor smartphones

Nu begint het nieuwe onderdeel met 
een afbeelding. Als er een afgekaderde
heading boven staat is het duidelijker.

Volledig afgekadert geeft een nog 
duidelijkere afscheiding tussen de 
onderwerpen.
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