PageSpeed Insights

Mobile

46 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw 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:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
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Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

Afbeeldingen optimaliseren
U 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 113,4 KB (een
besparing van 15%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=1500w
kan 57,1 KB besparen (een besparing van 9%).
Het comprimeren en wijzigen van het formaat van http://static1.squarespace.com/static/539
c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
kan 31,9 KB besparen (een besparing van 97%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=1000w kan 6 KB besparen
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(een besparing van 33%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c313e4b08a73f560456f/1408549680356/THE+SUPPORT-logoblack.png?format=750w kan 4,4 KB besparen (een besparing van 31%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4bd36e4b07248b33a65a2/1408548167615/THE+ATTENTION-logoblack.png?format=750w kan 3,2 KB besparen (een besparing van 29%).
Het lossless comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobileinfo-bar/call.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van 93%).
Het lossless comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobileinfo-bar/hours.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van 68%).
Het lossless comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobileinfo-bar/email.png kan 2,7 KB besparen (een besparing van 78%).
Het lossless comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobileinfo-bar/map.png kan 2,5 KB besparen (een besparing van 63%).

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 34,7
KB (een besparing van 72%).
Het comprimeren van http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg kan 34,7
KB besparen (een besparing van 72%).

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in
plaats van deze via het netwerk te laden.
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Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 uur)

HTML verkleinen
Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele
bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein HTML voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 690 B (een besparing van
5%).
Het verkleinen van http://www.gklawnyc.com/ kan na comprimeren 690 B besparen (een
besparing van 5%).

JavaScript verkleinen
Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,4 KB (een
besparing van 2%).
Het verkleinen van http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js kan na comprimeren 2,8 KB besparen (een besparing van
2%).
Het verkleinen van http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js kan na comprimeren 602 B besparen (een besparing van
2%).
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4 uitgevoerde regels

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

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

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

Prioriteit geven aan zichtbare content
U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud.

90 / 100 Gebruikerservaring
Overweeg dit te corrigeren:

Formaat van inhoud aanpassen aan viewport
De pagina-inhoud is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen.
Pas het formaat van de inhoud aan de viewport aan om een betere functionaliteit te leveren aan
gebruikers.

De pagina-inhoud is 699 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 375 CSS-pixels breed. De
volgende elementen vallen buiten de viewport:
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Het element <span>© 2015 Geller…ghts reserved.</span> valt buiten de viewport.

5 uitgevoerde regels

Vermijd interstitials voor app-installatie die de inhoud verbergen
Uw pagina bevat geen interstitials voor app-installatie waardoor een aanzienlijk deel van de inhoud
wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het vermijden van interstitials voor
app-installatie.

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

De viewport configureren
Op uw 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.

Geschikte formaten voor tikdoelen
Alle links/knoppen van uw 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 uw pagina is leesbaar. Meer informatie over het gebruik van leesbare lettergrootten.

Desktop

70 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw 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:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
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http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 34,7
KB (een besparing van 72%).
Het comprimeren van http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg kan 34,7
KB besparen (een besparing van 72%).

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u 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:
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http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 uur)

HTML verkleinen
Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele
bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein HTML voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 690 B (een besparing van
5%).
Het verkleinen van http://www.gklawnyc.com/ kan na comprimeren 690 B besparen (een
besparing van 5%).

JavaScript verkleinen
Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,4 KB (een
besparing van 2%).
Het verkleinen van http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js kan na comprimeren 2,8 KB besparen (een besparing van
2%).
Het verkleinen van http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js kan na comprimeren 602 B besparen (een besparing van
2%).

Afbeeldingen optimaliseren

Desktop

U 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 90,6 KB (een
besparing van 13%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=1500w
kan 57,1 KB besparen (een besparing van 9%).
Het comprimeren en wijzigen van het formaat van http://static1.squarespace.com/static/539
c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
kan 30,8 KB besparen (een besparing van 93%).
Het lossless comprimeren van http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560
ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=500w kan 2,7 KB besparen
(een besparing van 29%).

4 uitgevoerde regels

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

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

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

Prioriteit geven aan zichtbare content
U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het

Desktop

instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud.
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