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Welkom bij
HomeExchange.
Een warmer welkom, 
waar ook ter wereld.



Over ons
Wij zijn HomeExchange, de #1 woningruil 
gemeenschap ter wereld
HomeExchange is een dienst die mensen overal ter wereld
in staat stelt om hun woning gemakkelijk te ruilen, naadloos,
en zonder dat er geld aan te pas komt. Als meest vertrouwde
woningruil gemeenschap ter wereld biedt HomeExchange
authentieke, verantwoorde en betaalbare vakantiemoge-
lijkheden voor iedereen. 

We willen de toerisme industrie toegankelijk
maken door iets extra’s aan te bieden
Het verblijf in een betaalde accommodatie wordt steeds 
meer gezien als koud en onpersoonlijk. HomeExchange
biedt een geheel nieuwe ervaring aan: een verblijf in 
echte, authentieke woningen en het gevoel als gast 
verwelkomd te worden.
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Een voorbeeld:
Een gezin dat 6 nachten doorbrengt in een appartement in 
Parijs dat 70 GP per nacht waard is, betaalt 420 GP aan zijn 
gastheer. Daarmee kan het gezin uit Parijs 4 nachten door-
brengen in een villa met 3 slaapkamers aan de Costa del Sol, 
die 105 GP per nacht waard is.

De klassieke ruil
Ruilpartners logeren in elkaar huis, in dezelfde
periode of op een ander tijdstip.

De ruil met GuestPoints
De gast logeert in het huis van de gastheer 
of -vrouw, en gebruikt daarbij een aantal 
van zijn GuestPoints. De gastheer of -vrouw 
kan deze Guestpoints vervolgens gebruiken 
om in het huis van een ander Lid te gaan 
logeren. Ieder Lid ontvangt Guestpoints om 
hem of haar te verwelkomen na registratie.

Hoe het werkt
Hoe GuestPoints een revolutie teweeg
hebben gebracht in woningruil
Op basis van de waarden van delen en vertrouwen heeft 
HomeExchange de woningruil ervaring verbeterd met 
het systeem van GuestPoints, waardoor niet-wederzijdse 
ruil mogelijk wordt.
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Een abonnement 
voor onbeperkt ruilen
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MAAK GRATIS JE EIGEN ADVERTENTIE
Vul je profiel en je advertentie volledig in om jezelf voor 
te stellen aan de gemeenschap.

VIND JE VOLGENDE VAKANTIEBESTEMMING
Door langs de 450.000 beschikbare huizen te scrollen en 
berichten te verzenden.

ACTIVEER JE LIDMAATSCHAP VOOR €130
Wanneer je je eerste huizen ruil hebt afgesloten...
en dan pak je je koffers!

- Onbeperkt ruilen.
- Ledenondersteuning op ieder moment aanwezig.
- Hulp in geval van annulering of niet-naleving.
- Dekking van schade aan eigendommen.



De HomeExchange app,
woningruil in je broekzak!
De HomeExchange mobiele app is gratis beschikbaar voor iOS 
en Android. Hij geeft toegang tot alle beschikbare huizen, maakt 
het gebruikers mogelijk om hun profiel te updaten en om op hun 
telefoon direct met andere gebruikers te chatten.

6 stappen om met 
HomeExchange te 
reizen

1 Registreer je op
HomeExchange.com

3 Kies je
bestemming

5 Sluit de
ruil af

4 Neem contact 
op met leden

6 Geniet van je 
vakantie

2 Vul je advertentie
volledig in
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Vertrouwen en
zekerheid
Verificatie van het Profiel
HomeExchange verifieert de identiteit, het adres en de 
contactgegevens van zijn Leden: een garantie voor ver-
trouwen voor gebruikers, die op deze manier met volledi-
ge zekerheid ruilverzoeken kunnen ontvangen.

Ledenondersteuning 
Ons team staat ter beschikking van alle Leden om hen te 
adviseren over de praktijk van woningruil, die misschien 
nieuw voor hen is, om hen te helpen bij het zoeken en om 
al hun vragen te beantwoorden. In geval van nood is ons 
meertalige ondersteuningsteam 24/7 beschikbaar.

Onze Garanties 
Ons team begeleidt onze Leden en beschermt iedere ruil 
in geval van onvoorziene omstandigheden.

*£1.000.000 = €1.167.43,81 (december 2019)

Onze verplichtingen aan Gasten Onze verplichtingen aan Gastheren
en -vrouwen

Bescherming bij annulering
Compensatie tot €700 per 
week en hulp in geval van 
annulering of niet-naleving.

Naleving garantie
Voorstel voor een alternatieve 
oplossing indien de accom-
modatie niet voldoet aan de 
oorspronkelijke beschrijving 
van de woning.

Dekking van schade
Bescherming tegen scha-
de aan eigendommen tot 
£1.000.000*

€500 deposito
door de gast om eventuele 
schade te dekken.

Beschadiging van
eigendommen
met dekking tot £1.000.000*

Assistentie in geval van
diefstal
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Kerncijfers

450 000
woningen

187
landen

6
Overnames

3,3 M
nachten in 2019

38M€ aan 
fondsenwerving

Marktaandeel
van meer 
dan 70%

8



Meest populaire anden*

1

Frankrijk

5

Canada

4 Italië

9

Spanje

2

V.S.A

3

*Gebaseerd op het aantal overnachtingen van jullie uitwisselingen in 2019



13% Paren
13% Alleenreizenden

24% Mensen met
“een leeg nest”
8% Gepensioneerden

28% Gezinnen met 
tieners 
12% Gezinnen met 
jonge kinderen

Gemeenschap
Iedere dag werken we aan het bouwen aan de toekomst 
van reizen door huizenruil te huldigen als een authentieke,
menselijke manier van reizen. Laten we het onderling ver-
bonden fundament van onze wereldwijde HomeExchange
gemeenschap eens bekijken! De HomeExchange ge-
meenschap is meer dan alleen een verzameling van be-
trokken mensen, het gaat over een gemeenschappelijke 
wens om te ontdekken, te zorgen, te delen, en (vooral) om 
onze medereizigers te verwelkomen.
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Wie zijn onze Leden

Javier Ferre Spanje
“HomeExchange.com, een manier van leven! Sinds ik lid 
ben geworden van HomeExchange.com is de manier 
waarop ik reis ontzettend vooruitgegaan! Ik heb het ge-
voel dat ik niet langer als toerist naar plaatsen ga, maar 
als lid van de verschillende gemeenschappen die ik be-
zoek. Ik heb plaatsen kunnen bezoeken en leren kennen 
waar ik anders nooit naar toe gegaan zou zijn. Mijn ver-
blijf daar heeft me in staat gesteld om de plaatsen, de 
steden en, belangrijker nog, de mensen te leren kennen 
op een manier waarvan ik niet had kunnen dromen. Je 
thuis te voelen wanneer je reist en van huis weg bent is 
een geruststellende ervaring, en door dit te doen heb ik 
heel interessante mensen ontmoet. Sommigen van hen 
zijn echt vrienden voor het leven geworden.”

Sarah GB
“Ieder gebied heeft prachtige plekjes. Soms kom je ei-
genaren tegen. Je voelt altijd een warm welkom in de 
huizen van ruilers. Kinderen vinden ander speelgoed in 
andere huizen. We bezoeken Parijs voor 4 dagen, voor 
het Ballon programma. Mensen uit Parijs zijn nooit meer 
teruggekomen. Wij konden de sleutel ophalen bij een res-
taurant in de straat. Geweldige gastvrijheid.”

Chiara Pasquini Italië
“Mijn gezin en ik hebben de afgelopen 12 jaar tientallen 
ruilen afgesloten, en dat heeft ons idee van reizen, en op 
een bepaalde manier ook ons leven, totaal veranderd. 
HomeExchange is niet alleen praktisch en kostenefficiënt, 
maar biedt ook tal van andere voordelen die net zo be-
langrijk zijn. Door HomeExchange hebben we geweldige 
mensen leren kennen, minder druk bezochte plaatsen 
kunnen bezoeken, en de wonderen van de echte wereld 
kunnen beleven. Voor ons is het niet alleen reizen, maar 
het is ook omgaan met andere ruilers, en het sluiten van 
langdurige, echte vriendschappen.”
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HomeExchange en 
verantwoord toerisme
HomeExchange maakt het reizigers mogelijk om het 
massatoerisme te ontvluchten en op een meer veran-
twoorde manier te reizen.

HomeExchange heeft alle ingrediënten om de meest ve-
rantwoorde manier van reizen te zijn. We hechten waarde 
aan lokaal toerisme en bevorderen een meer egalitair en 
circulair toerisme. We trotseren gestandaardiseerd toeris-
me en verzetten ons tegen de vernietiging van ethische 
waarden. In tegenstelling tot andere manieren van reizen 
die gericht zijn op competitief bieden, creëert HomeExchange
geen spooksteden. Het maakt een terugkeer naar au-
thenticiteit mogelijk en de kans om diverse landschappen 
en culturen te herontdekken buiten de gebaande paden.

Bij HomeExchange geloven we dat reizen ervaren betekent
en je volledig onderdompelen in de lokale cultuur, en die 
niet alleen gade te slaan door het raam van je hotelkamer. 

Bij HomeExchange geloven we dat alle reizigers zich zowel
als gasten en als deelnemers zouden moeten gedragen, en
niet als toeschouwende toeristen.
 
Bij HomeExchange geloven we dat we allemaal na zouden
moeten denken over het effect van onze reizen op het 
milieu, om ons te helpen om de juiste keuzes te maken. 

Om de eenvoudige oplossingen en de informatie te delen 
die de vakantiekeuze van eenieder kan inspireren, heeft 
HomeExchange zijn speciale Instagram account gelanceerd:
@WeTravelResponsible

In 2019 koos 85% van de Europese HomeExchangers ervoor 
om in hun eigen land of binnen Europa te reizen. Voel je vrij om 
contact met ons op te nemen voor meer informatie.
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Ons verhaal (1)
Vroeger
Hoewel het concept van woningruil al een hele tijd bestaat,
en het met name populair was binnen de academische 
gemeenschap, werd het in het begin van de jaren 90 
enorm populair door de opkomst van internet en personal
computers. HomeExchange bracht een revolutie in deze 
ervaring teweeg door de eerste georganiseerde online 
dienst voor woningruil te worden. Het bracht een trending
vakantieservice van analoog naar digitaal en maakte 
deze gemakkelijk toegankelijk voor een wereldwijd publiek. 
In 2006 kwam de site voor in de kaskraker “The Holiday”, 
Nancy Meyers’ romantische komedie met Kate Winslet, 
Cameron Diaz, Jude Law en Jack Black. Deze bijzonder 
geliefde romantische komedie deed de bekendheid en 
populariteit van HomeExchange als een echte pionier 
van de deeleconomie flink groeien.

Van pionier tot innovator 
Op basis van de fundamentele waarden van vertrouwen, 
authenticiteit en gratis gastvrijheid had woningruil nog 
steeds een geweldig product nodig om een volgende 
stap te zetten. Het woningruil platform GuesttoGuest, 
opgericht in 2011, bracht de ervaring van ruilen naar een 
nieuw niveau, dankzij drie grote innovaties: het GuestPoint
systeem, waardoor meer flexibiliteit en niet-wederzijdse 
ruil mogelijk werden, gratis toegang tot de website en 
een garantieprogramma om het vertrouwen te vergroten.
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Ons verhaal (2)
CEO Emmanuel Arnaud en Directeur Charles-Edouard 
Girard zagen het potentieel van woningruil om een re-
guliere manier van reizen te worden door het aanbieden 
van een alternatief voor de traditionele commerciële 
accommodaties. GuesttoGuest groeide snel, zowel orga-
nisch als door het overnemen van Europese concurrenten 
als Itamos, Trampolinn en HomeforHome. 

Toen GuesttoGuest in 2017 HomeExchange overnam,
zetten Arnaud en Girard een beslissende stap naar het 
worden van wereldleider binnen de peer-to-peer horeca-
markt. Dit werd nog versterkt door de overname van het 
in Canada gebaseerde platform EchangedeMaison. Het 
was tijd om een geïntegreerd platform te ontwikkelen 
voor de groeiende, enthousiaste gemeenschap van we-
reldwijde woningruilers.

Van innovator naar game changer 
Het jaar 2018 markeerde een keerpunt in de lange ges-
chiedenis van woningruil, toen de verschillende gemeens-
chappen werden verenigd onder de vlag van het merk 
HomeExchange. Als onbetwist wereldleider en meest 
vertrouwde woningruil gemeenschap ter wereld biedt 
HomeExchange authentieke, duurzame en betaalbare
vakantiemogelijkheden waar iedereen gebruik van kan 
maken. En met meer dan 450.000 woningen in 187 landen
bereikt HomeExchange een groot publiek van reizigers 
van over de hele wereld, die op zoek zijn naar authentieke,
onbetaalbare reiservaringen. Terwijl huurplatforms te 
kampen hebben met een steeds meer gereguleerde om-
geving, en steden overal ter wereld tegenstand bieden 
aan de expansie van huurbedrijven die zich voordoen als 
“deeleconomie”, vormt HomeExchange een aantrekkelijk
alternatief en ontegenzeggelijk de volgende golf van 
peer-to-peer gastvrijheid.
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HomeExchange
geselecteerd om deel 
van Next40 te worden
In 2019 selecteerde de Franse overheid HomeExchange 
als een van de 40 meest veelbelovende start-ups, met 
het potentieel om wereldleider te worden. 

FrenchTech Next40 koos HomeExchange op basis van 
economische prestaties en het potentieel voor en doels-
telling van internationale groei.

Lees meer over Next40
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Onze oprichters
Emmanuel Arnaud is de CEO van HomeExchange en 
Directeur van FrenchTech Boston. Afgestudeerd aan de 
HEC Paris en de Harvard Kennedy School, heeft hij zijn 
passie voor duurzame ontwikkeling met zijn passie voor 
reizen gecombineerd om een revolutie teweeg te brengen 
in de markt voor woningruil. Arnaud richtte in 2011 Guest- 
toGuest op. In 2017 nam GuesttoGuest het in de Verenigde
Staten gevestigde HomeExchange over, waardoor een 
wereldleider in de markt voor woningruil is ontstaan. 
Arnaud is een insider in de deeleconomie met ervaring in 
management, ondernemerschap, start-up en leiderschap. 
Hij is regelmatig keynote speaker en panellid op reis-, 
technologie- en andere evenementen. Hij heeft de Echo 
Touristique’s “Person of the Year 2017” trofee voor innova-
tie ontvangen. Arnaud woont in Boston, is vader van vier 
kinderen en heeft een passie voor reizen.

Charles-Edouard Girard is afgestudeerd aan de Centrale
Paris, waar hij een graad in de bouwkunde behaalde. Hij 
begon zijn loopbaan bij een consultancy firma als digi-
tale-marketing-specialist, en werkte met uitgeverijen en 
farmaceutische bedrijven. Hij omarmde later zijn onder-
nemersgeest, en richtte twee e-commerce bedrijven op. 
Door dit alles deed Charles-Edouard gedegen ervaring 
op als zakenman en kreeg hij een goed begrip van digitale
marktplaatsen. Charles-Edouard woont in Parijs en is vader
van drie kinderen en een enthousiast woningruiler. In 2018 
won hij de “Prix Groupama Créateur de Confiance” voor 
GuesttoGuest.
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Neem contact met 
ons op
Perscontact
Jessica Cambou
Persagent
jessica.c@homeexchange.com
+33 6 29 44 88 36

Onze Sociale Media
Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn - Blog

Onze kantoren
Cambridge MA - Paris France - Zagreb Croatie

www.homeexchange.com/nl/
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