PageSpeed Insights

Mobile

55 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 2 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
https://use.typekit.net/ik/WYhGGzQVEmqGmavwVmIwH0LZnBZPkVRl_v52XcFlHdIfe0I2fFHN4
UJLFRbh52jhWD9ajAZ8FRjuwc9h5AFcwejUFQjhZRiyFs7SMPG0-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDS
WmyScmDSeBRZPoRdhXC-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAU
GdaFXOeoEZcBR-AUTie88SkoRdko0pKUaiaS0-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDSWmyScmDSeBRZ
PoRdhXCiaiaOcoEZcBR-AUTie88SkoRdko0pKJwSY4zpe8ljPu0daZyJy4yZeNKZPu1jW4ydAN0Zf
u3Scv7fbKnMsMMeMI6MKG4fH3gIMMjfkMfH6qJtKGbMg62JMJ7fbRRHyMMeMX6MKG4fHvgIMMj
gfMfH6qJCMIbMg65JMJ7f6K3UMIbMg6BJMJ7f6KUUMIbMg6VJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fHtgIMMjI

Mobile

fMfH6qJK3IbMg6YJMJ7fbKwMsMMegI6MKG4fHqgIMMjffMfH6qJ76IbMg6PJMJ7fbK4MsMMeMq6M
KG4fJGgIMMjIkMfH6qJvDbbMs6IJMJ7fbRkFgMgeMt6MKG4fVbXIMIjgKMfH6qJNQbbMs6bJMJ7fbR
3FgMgeMS6MKG4fVIXIMIjIPMfqMe17NzMgb.js
https://assets.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-041eb8baf7aff9650610-min.en-US.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/1021/scripts/sitebundle.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Asap:700,400|Open+Sans:400,400italic,700normal,
700italic
https://static1.squarespace.com/static/sitecss/57afe6652e69cf0f1566f7a5/41/52a74dafe4b0
73a80cd253c5/57afe6652e69cf0f1566f7ab/1021-05142015/1508486387065/site.css?&filter
Features=false

Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 222,7 KB (een
besparing van 26%).
Het comprimeren van https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57afe6652e69cf0f15
66f7a5/1473565983998-HWQEN8WQ89E4KXUZNRBS/ke17ZwdGBToddI8pDm48kL3VKmwKI
3leYB51VJjLFB8UqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYx
CRW4BPu10St3TBAUQYVKcgK5SGg9Ovb1yloBBOHcruw_mYLfAhRzzgArFCB07Dw0L8n4Jypuo
E5Tg6Wg5Oyvs/image-asset.jpeg?format=1500w kan 184,3 KB besparen (een besparing
van 38%).
Het comprimeren van https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57afe6652e69cf0f15
66f7a5/1471146562829-9A40SVKJYWKRQ4K6FQ56/ke17ZwdGBToddI8pDm48kOvHwKaCObv
b142wspSfQswUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYy
7Mythp_T-mtop-vrsUOmeInPi9iDjx9w8K4ZfjXt2dhohj9-C1zl1zcteipu48mLAa8g00dCxBwhXns
9K-X5E7zs2yPjc1ECvpa5Zm_kMqw/nzf-home-banner.jpg?format=2500w kan 19,2 KB
besparen (een besparing van 11%).
Het comprimeren van https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57afe6652e69cf0f15
66f7a5/1471154404621-02FAAUUOU1QU8KGRT5CH/ke17ZwdGBToddI8pDm48kOvHwKaCOb
vb142wspSfQswUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVY
y7Mythp_T-mtop-vrsUOmeInPi9iDjx9w8K4ZfjXt2dhohj9-C1zl1zcteipu48mLAa8g00dCxBwhXn
s9K-X5E7zs2yPjc1ECvpa5Zm_kMqw/image-asset.jpeg?format=2500w kan 19,2 KB besparen
(een besparing van 11%).

Mobile

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats
van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
https://www.nzfacilities.co.nz/api/1/wp-rum/settings/ (maximum duur niet gespecificeerd)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/async-intersectionobserver-23e70613dbf9d693f7d1-min.en-US.js (4,8 uur)
https://assets.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-041eb8baf7aff9650610-min.en-US.js (8,5 uur)
https://assets.squarespace.com/universal/scriptscompressed/performance-2acb68f4fa7904397d78-min.en-US.js (9,2 uur)

7 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

Comprimeren inschakelen
Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

Mobile

Reactietijd van server beperken
Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de server.

CSS verkleinen
Je CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content
Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare content.

100 / 100 Gebruikerservaring
5 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden
Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet
bruikbaar is. Meer informatie over het belang van het vermijden van plug-ins.

Mobile
De viewport configureren
Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat,
waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over het
configureren van viewports.

Formaat van content aanpassen aan viewport
De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over het formaat van content
aanpassen aan de viewport.

Geschikte formaten voor tikdoelen
Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken
op het touchscreen. Meer informatie over geschikte formaten voor tikdoelen.

Leesbare lettergrootten gebruiken
Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over het gebruik van leesbare lettergrootten.

Desktop

83 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

Desktop

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 2 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
https://use.typekit.net/ik/WYhGGzQVEmqGmavwVmIwH0LZnBZPkVRl_v52XcFlHdIfe0I2fFHN4
UJLFRbh52jhWD9ajAZ8FRjuwc9h5AFcwejUFQjhZRiyFs7SMPG0-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDS
WmyScmDSeBRZPoRdhXC-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAU
GdaFXOeoEZcBR-AUTie88SkoRdko0pKUaiaS0-hBkdfukdhN0ZWqlS2ycpfoDSWmyScmDSeBRZ
PoRdhXCiaiaOcoEZcBR-AUTie88SkoRdko0pKJwSY4zpe8ljPu0daZyJy4yZeNKZPu1jW4ydAN0Zf
u3Scv7fbKnMsMMeMI6MKG4fH3gIMMjfkMfH6qJtKGbMg62JMJ7fbRRHyMMeMX6MKG4fHvgIMMj
gfMfH6qJCMIbMg65JMJ7f6K3UMIbMg6BJMJ7f6KUUMIbMg6VJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fHtgIMMjI
fMfH6qJK3IbMg6YJMJ7fbKwMsMMegI6MKG4fHqgIMMjffMfH6qJ76IbMg6PJMJ7fbK4MsMMeMq6M
KG4fJGgIMMjIkMfH6qJvDbbMs6IJMJ7fbRkFgMgeMt6MKG4fVbXIMIjgKMfH6qJNQbbMs6bJMJ7fbR
3FgMgeMS6MKG4fVIXIMIjIPMfqMe17NzMgb.js
https://assets.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commona25178c00e3922dae8c0-min.en-US.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/1021/scripts/sitebundle.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Asap:700,400|Open+Sans:400,400italic,700normal,
700italic
https://static1.squarespace.com/static/sitecss/57afe6652e69cf0f1566f7a5/41/52a74dafe4b0
73a80cd253c5/57afe6652e69cf0f1566f7ab/1021-05142015/1508486387065/site.css?&filter
Features=false

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Desktop

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats
van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
https://www.nzfacilities.co.nz/api/1/wp-rum/settings/ (maximum duur niet gespecificeerd)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
https://assets.squarespace.com/universal/scriptscompressed/performance-2acb68f4fa7904397d78-min.en-US.js (7,8 uur)

Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 8,4 KB (een
besparing van 13%).
Het comprimeren van https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57afe6652e69cf0f15
66f7a5/1473565983998-HWQEN8WQ89E4KXUZNRBS/ke17ZwdGBToddI8pDm48kL3VKmwKI
3leYB51VJjLFB8UqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYx
CRW4BPu10St3TBAUQYVKcgK5SGg9Ovb1yloBBOHcruw_mYLfAhRzzgArFCB07Dw0L8n4Jypuo
E5Tg6Wg5Oyvs/image-asset.jpeg?format=500w kan 8,4 KB besparen (een besparing van
13%).

7 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

Desktop
Comprimeren inschakelen
Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

Reactietijd van server beperken
Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de server.

CSS verkleinen
Je CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content
Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare content.
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