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ONZE SEO-PAKKETTEN IN 2023 
Wij bieden onze SEO-werkzaamheden aan in voordelige maandpakketten. Vanaf januari 

2023 worden de SEO-pakketten gewijzigd op een paar punten. Dit alles om er zeker van te 

zijn dat we de groei van je bezoekers en daarmee omzet kunnen doorzetten.  

Hieronder staan de pakketten weergegeven: 

 

  Meest gekozen    

SEO Maand-
pakketten: Accelerator Ecommerce Business Basic Starter 

Uren per maand, 
79,-/uur 

35 uur 24 uur 16 uur 12 uur 8 uur 

Backlinks in ons 
netwerk, 10,-/st 

tot 45 tot 35 tot 24 tot 12 tot 8 

Backlink tracking t.w.v. 95,- t.w.v. 85,- t.w.v. 60,- t.w.v. 35,- t.w.v. 20,- 

SERP-Monitoring t.w.v. 85,- t.w.v. 70,- t.w.v. 50,- t.w.v. 35,- t.w.v. 30,- 

SEO-tools t.w.v. 115,- t.w.v. 95,- t.w.v. 75,- t.w.v. 60,- t.w.v. 45,- 

Rapportage per 1 mnd 1 mnd 1 mnd 2 mnd 3 mnd 

Totaal opgeteld, per 
maand: € 3510,- € 2496,-  € 1689,-   € 1198,-  € 807,- 

Pakketprijs na 
voordeel: 3195,- 2195,-  1449,-  995,-  695,- 

Elke maand, jouw 
pakketvoordeel: 

€ 315,- 
voordeel 

€ 301,- 
voordeel 

 € 240,- 
voordeel 

 € 203,- 
voordeel 

 € 112,- 
voordeel 
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PLANNING EN VOORWAARDEN 
De aanpassing van je pakket zal automatisch per 1 januari 2023 in gaan. Je hoeft hiervoor 

niets te doen. Heb je vragen over de nieuwe pakketten of wil je jouw pakket veranderen? 

Laat het dan even weten, we kijken graag samen naar een passende samenwerking! 

 

Altijd waar voor je geld 

Pakket-uren zijn op basis van ons standaard SEO-uurtarief. Ons team bestaan uit junior, 

medior en senior SEO specialisten. Daarom worden de uren voor juniors en senior experts 

gecorrigeerd. Een junior zal daardoor 33% meer uren voor je maken en een senior juist 

minder. Transparant en eerlijk. Zo krijg je altijd waar voor je geld. 

 

Voorwaarden 

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.  De pakketten worden maandelijks aan het begin 

van de maand gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen. Opzegtermijn is 1 

kalendermaand. 

 

ForResult is een handelsnaam van Marketingman b.v. Op deze offerte zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing, deze zijn digitaal bijgevoegd via 

http://www.forresult.nl/algemenevoorwaarden.pdf. 

http://www.forresult.nl/algemenevoorwaarden.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 

Bedankt voor het vertrouwen dat je in ForResult hebt. Wij kijken ernaar uit om ook in 2023 

voor je aan de slag te gaan en voor jou nog meer groei te gaan behalen! 

 
 
Voortsweg 133 
7523 CD Enschede 
Bel: 053 43 44 555 

 
info@forresult.nl 
www.forresult.nl   
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