
Alles over Google AdWords

advertentie extensies



Adverteert u met Google AdWords?
Dan doet u er goed aan om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de mogelijkheden die het advertentieplatform 
biedt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AdWords 
advertentie extensies.

Deze toevoegingen aan uw advertenties zullen zeker voor een 
hogere Click Through Rate zorgen! Omdat er veel verschillende 
extensies zijn en omdat Google onlangs ook weer twee
varianten heeft toegevoegd geef ik u graag een update.

Wat zijn advertentie extensies in AdWords?
Advertentie extensies in AdWords zijn verschillende opties die 
u kunt toevoegen aan de standaard (tekst)advertentie.

Advertentie extensies worden vooral gebruikt in het
Zoeknetwerk van Google, maar ook in het Display Netwerk
kan er gebruik worden gemaakt van enkele extensies. 

Welke AdWords advertentie extensies zijn er?
Er zijn veel verschillende advertentie extensies beschikbaar 
binnen Google AdWords. Je vindt de verschillende extensies
binnen een campagne bij het tabblad ‘Advertentie-extensies’ in 
de AdWords interface.

Extensies kunnen op campagneniveau, advertentieniveau en 
in sommige gevallen op accountniveau worden ingesteld.

1. ALLES OVER GOOGLE ADWORDS ADVERTENTIE EXTENSIES

Met advertentie extensies als toevoeging kunt u uw adver-

tenties groter maken. Dit betekent dat ze meer ruimte 

zullen innemen in de resultaten en beter zullen opvallen.

Dit heeft vaak tot gevolg dat de Click Through Rate (CTR, het 

percentage dat aangeeft hoeveel procent van de gebruikers 

die een bepaalde advertentie te zien krijgen ook op de 

advertentie klikt). Een hogere CTR betekent dus meer 

bezoekers uit uw advertentie.
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De volgende extensies zijn momenteel
beschikbaar binnen Google AdWords:

     Extensies voor sitelinks

     Locatie-extensies

     Oproepextensies

     App-extensies

     Recensie-extensies

     Highlight-extensies

     Extensies voor website-informatie     

     Berichtextensies (nieuw)

     Prijsextensies (nieuw)

     Geautomatiseerde extensies

Omdat er redelijk wat verschillen zijn tussen de
extensies en omdat iedere extensie weer een andere 
functie heeft, vertel ik u graag meer.

Wanneer wordt een advertentie extensie weergegeven?
U kunt alle mogelijke advertentie extensies combineren. U kunt vaak ook 
meerdere varianten van een extensie toevoegen, zoals meerdere sitelinks 
of meerdere highlight-extensies. Google bepaalt echter te allen tijde of
en welke advertentie extensies worden weergegeven rondom uw
advertentie.

Hoeveel kosten advertentie extensies?
Sommige advertentie extensies zijn klikbaar, zoals de sitelink
extensies of een oproep extensie op mobiel. Hoe betaalt u voor deze 
klikken? Voor deze klikbare extensies geldt dat er dezelfde CPC (kosten 
per klik) worden gehanteerd als wanneer er op de hoofdadvertentie 
wordt geklikt. 

Het maakt dus niet uit op welke link binnen de advertentie of extensies 
wordt geklikt, er wordt altijd afgerekend via het CPC-model. 
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2. EXTENSIES VOOR SITELINKS

Dit type extensie is een van de meest voorkomende advertentie extensie binnen Google AdWords.
Sitelink extensies zijn klikbare verwijzingen naar een pagina op uw website.

Met sitelinks kunt u dus deeplinken om zo bezoekers 
direct op een relevante pagina te laten landen.

Ik adviseer om minimaal 4 verschillende sitelinks op
te nemen.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld gebruikers naar een specifiek 
product binnen een productgroep verwijzen of naar een 
specifiek onderdeel van uw dienstverlening verwijzen.
 
Denk bijvoorbeeld aan links naar afzonderlijke product-
groepen binnen de categorie ‘Tuinmeubelen’, zoals
Tuinbanken en Loungesets. Sitelinks kunnen op verschil-
lende manieren worden weergegeven, Google bepaalt
de uiteindelijke weergave.
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Locatie-extensies worden gegenereerd met behulp van 
Google Mijn Bedrijf (voorheen Google Places).
U koppelt uw AdWords account aan uw Google Mijn Bedrijf account 
om op deze manier de bedrijfsgegevens de synchroniseren.

Binnen een locatie-extensies kunnen uw bedrijfsadres,
telefoonnummer en andere informatie zoals openingstijden en
beoordelingen worden weergegeven. Op mobiele apparaten bevat 
deze extensie soms ook buttons waarmee gebruikers bijvoorbeeld 
direct contact kunnen opnemen of een routebeschrijving kunnen 
openen.

Dit type extensie is vooral interessant voor bedrijven met offline
locaties. De locatie-extensie wekt vertrouwen en activeert
gebruikers om uw winkel of kantoor te bezoeken. 

3. LOCATIE-EXTENSIES

Tip: Optimaliseer uw Google Mijn Bedrijf vermeldingen.
Wees compleet in de informatie die u geeft (dus optimaliseer 
uw Google Mijn Bedrijf vermeldingen) en voeg, indien van
toepassing, meerdere locaties toe. 

Zo krijgen gebruikers direct een compleet overzicht van de 
belangrijkste informatie over uw bedrijf. 
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Wilt u uw telefoonnemer weergeven 
in uw advertentie?
Maak dan gebruik van oproepextensies.

Met de oproepextensie kunt u uw
telefoonnummer of telefoonnummers 
toevoegen aan uw advertentie.

Op desktop zal het telefoonnummer naast 
of onder uw advertentietekst worden
weergegeven.

Op mobiele apparaten wordt er een button 
weergegeven waarmee gebruikers met
één klik contact met u op kunnen nemen. 

4. OPROEP-EXTENSIES

Tip: Omdat locatie-extensies ook uw telefoonnummer bevatten, 
adviseer ik om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit type
advertentie.

Dit werkt ook het beste in combinatie met lokale nummers (zoals 
bijvoorbeeld het geval is met meerdere vestigingen).

Heeft u echter geen fysieke locatie of maakt u gebruik van een 
enkel telefoonnummer, dan is een oproepextensie ook een
prima alternatief.
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Wilt u graag een app promoten?
Dan kunt u eenvoudig gebruik maken van de app-extensie binnen Google AdWords.

Hiermee kunt u een link naar uw app toevoegen aan uw tekstadvertentie.
Wanneer een gebruiker hierop klikt, wordt hij of zij doorgestuurd naar uw app.
Gebruikers die op de advertentiekop klikken worden doorgestuurd naar de website.

5. APP-EXTENSIES

Tip: De app-extensie is een 
handige manier om uw app naast 
uw website te promoten. Wilt u 
echter uw downloads een boost 
geven en is dit uw hoofddoel? 

Dan kunt u beter gebruikmaken 
van een geheel ander type adver-
tentie, namelijk de advertenties 
voor app promotie.
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Goede recensies spelen een belangrijke rol in het aankoopproces van potentiële klanten.
Goede reviews wilt u daarom tonen.

Met een recensie-extensie kunt u positieve vermeldingen en beoordelingen van derden uitlichten met een extra
regel tekst onder uw advertentie. Recensie-extensies worden enkel op desktop weergegeven.

Verwar de recensie-extensie echter niet met de review sterren als verkopersbeoordeling.

6. RECENSIE-EXTENSIES

Tip: Wanneer u een (schriftelijke)
recensie heeft ontvangen in een
toonaangevend blad of op een
belangrijke website binnen uw
branche, dan is een recensie- extensie
zeker het gebruiken waard. 

Recensie-extensies worden niet vaak 
gebruikt, u valt dus zeker op.
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Highlight-extensies worden vaak verward met sitelink extensies.
Er zit echter een groot verschil tussen beide extensies.

Een sitelink is namelijk klikbaar, een highlight niet. Daarnaast verschillen de beide extensies ook in doel.
Waarbij u met een sitelink een gebruiker direct naar een relevante pagina kunt verwijzen, zijn highlights bedoeld om uw product, 
dienst of bedrijf verder aan te prijzen.

Highlight-extensies vergelijk ik daarom vaak met USP’s zoals deze vooral op webshops worden gebruikt. 

7. HIGHLIGHT-EXTENSIES

Tip: Gebruik de highlight-extensies om minimaal drie USP’s te vermelden met betrekking op de specifieke dienst,
het specifieke product of uw bedrijf in het algemeen. 
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Met extensies voor website-informatie kunt u meer informatie over
uw producten of diensten toevoegen aan uw advertentie.

Omdat de standaard advertentietekst een beperkt aantal karakters kent, kunt u de extensies voor website

informatie gebruiken om toch meer informatie te geven aan uw potentiële klanten.

Gebruikers krijgen zo een veel beter beeld van het product of de dienst die door u wordt aangeboden.

8. EXTENSIES VOOR WEBSITE-INFORMATIE
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Berichtextensies worden deze maand uitgerold.
Inmiddels is dit type extensie in Nederland al beschikbaar.

Dit nieuwe type extensie is vooral interessant op mobiele
apparaten. Net als bij de oproep- en locatie-extensie wordt er 

een knop toegevoegd aan de advertentie.

Met de berichtextensie wordt het voor gebruikers mogelijk om 
direct vanuit de advertentie via een SMS app contact

op te nemen met u als adverteerder.

9. BERICHT-EXTENSIES
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Net als de berichtextensies zijn de prijsextensies relatief nieuw binnen Google AdWords.

Ik ben zelf erg enthousiast over dit nieuwe type extensie. U kunt met de prijsextensies namelijk informatie en
prijzen van specifieke producten, diensten, merken, evenementen en meer aan uw advertentie toevoegen.

Het is ook mogelijk om vanaf prijzen en informatie over varianten weer te geven (bijvoorbeeld de inhoud van een
fles of de kleur van de stoel). Een groot voordeel is dat een prijsextensie klikbaar is.

De gebruiker wordt dus direct naar desbetreffend product, dienst, event of merk geleid. 

Tip: Gebruik de prijsextensies
bijvoorbeeld om verschillende producten binnen 
een productlijn, evenementen van uw organisatie 
of diensten van uw bedrijf weer te geven.

10. PRIJS-EXTENSIES
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Al voorgaande extensies voegt u handmatig toe 
onder het tabblad ‘Advertentie-extensies’ in de 
AdWords interface.
Er zijn echter ook automatische extensies.

Dit zijn onder andere dynamische sitelinks en
automatische oproepextensies. De meest voorkomende 
geautomatiseerde extensie is echter de extensie voor 
verkopersbeoordelingen. 

Wanneer u eigenaar bent van een webshop, dan maakt
u wellicht gebruik van een reviewsysteem zoals KiyOh, 
Feedback Company of Trusted Shops. Al deze partijen 
zorgen voor snippets die worden opgepikt door Google 
AdWords.

Wanneer u minstens 150 beoordelingen op jaarbasis 
heeft met een gemiddelde beoordeling van 3,5/5 dan 
komt u automatisch in aanmerking voor weergave van
de reviewsterren bij uw advertentie.

Tip: Worden bij uw advertentie geen reviewsterren 
weergegeven? Dan is de kans groot dat u niet voldoet 
aan de voorwaarden of dat u geen gebruikmaakt van 
een reviewsysteem dat samenwerkt met Google 
AdWords.

Verkopersbeoordelingen zijn een belangrijke extensie 
voor voornamelijk webshops. Verwar de verkopersbe-
oordelingen niet met de recensie-extensies, deze 
laatste bevat geen sterren maar uitsluitend tekst.

11. GEAUTOMATISEERDE EXTENSIES
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Ik heb u hiermee hopelijk meer inzicht gegeven in de verschillende 
advertentie extensies binnen Google AdWords.

Omdat advertentie extensies een zeer waardevolle feature zijn binnen Google 
AdWords adviseer ik u om hier zeker mee aan de slag te gaan indien u dat
nog niet eerder deed.

12. TOT SLOT

Wilt u zeker weten dat uw advertentie extensies optimaal worden benut en uw campagnes
op de best mogelijke manier zijn ingericht? OOSEOO helpt u graag!

Besteed AdWords aan experts voor maximaal rendement op uw AdWords campagnes. 
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