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Aanmaken Google Analyticsaccount

1.  Ga naar https://www.google.com/intl/nl/analytics/

2.  Druk rechtsboven op de knop 

3. Druk rechts op de knop 

4.  Vul bij Accountnaam onder ‘Uw account instellen’ de naam in die je voor je Google Analy-

ticsaccount wilt gebruiken. Hou er met de naamgeving rekening mee dat je in de toekomst 

misschien ook andere websites aan dit account wilt koppelen om te kunnen monitoren met 

Google Analytics.

5.  Onder ‘Uw property instellen’ vul je de volgende gegevens in: 

•  Websitenaam: hier vul je de naam van je website in. Voor Webalist.eu zou dat bijvoorbeeld 

‘Webalist’ zijn.

 • URL van website: hier vul je de url van je website in, zonder http://. Bv: ‘webalist.eu’

 •  Branchecategorie: kies een branchecategorie die het beste de branche beschrijft waarbin-

nen je website/bedrijf opereert. 

 •  Tijdzone voor rapportage: kies hier de tijdzone waarin je zit. Je hoeft alleen het linker 

uitklapmenu te gebruiken. Zet deze op het land waar je bedrijf gevestigd is. In ons geval 

‘Nederland’.

6.  Vervolgens kun je bij ‘Instellingen voor gegevens delen’ kiezen welke gegevens je wilt delen 

met Google. Vink desgewenst een of meer opties uit.

7. Klik op de knop 

Er verschijnen nu servicevoorwaarden van Google waarop je akkoord moet verlenen.

8.  Kies in het uitklapmenu direct boven de voorwaarde voor het land waar je bedrijf gevestigd is. 

In ons geval ‘Nederland’.

9. Lees de voorwaarden door en druk op  (tenzij je niet akkoord bent natuurlijk).

Je komt nu in je Google Analyticsaccount.

10.  Kopieer het tracking-ID dat je op deze pagina ziet staan. Het tracking-ID is een code die begint 

met UA- gevolgd door enkele cijfers. Geef deze code door aan Webalist, zodat wij hem voor je 

op je website kunnen zetten. Als dat gebeurd is, kan Google Analytics statistieken verzamelen 

van je website. Hou er rekening mee dat het ongeveer een dag duurt voor Google Analytics de 

eerste statistieken laat zien.


