
                   
 

 
 

HomeExchange lanceert het Passport™ -programma, een doorbraak in de 
reiswereld 

  
 
Los Angeles, 15 november 2016 - HomeExchange heeft het Passport-programma gelanceerd, dat 
wereldwijd gratis verblijven mogelijk maakt via een simpel systeem, waarin geen geld van de ene 
deelnemer naar de andere gaat. HomeExchange, in Nederland en Vlaanderen: HuizenRuil.com, is ‘s 
werelds grootste huizenruilnetwerk, met meer dan 65.000 actieve ruilhuizen. 
 
 

 
  
 
Passport is een aanvulling op het toch al succesvolle concept van ‘ik verblijf in jouw huis, en jij in het 
mijne’. Passport introduceert niet-wederkerige ruilmogelijkheden, waar veel leden naar op zoek waren. 
Die verdienen de mogelijkheid om te verblijven op de locatie die ze willen, door accommodatie te 
bieden aan verschillende leden. 
 
‘Passport is meer dan een oplossing, het is een nieuw paradigma. De ruilervaring moet zo gemakkelijk 



en intuïtief worden dat iedereen er van kan profiteren’, stelt Jim Pickell, President van 
HomeExchange. ‘Onze leden in Hawaii dromen van een reis naar Parijs, maar Hawaii is misschien 
niet de eerste keus voor Parijzenaars, die wellicht over New York fantaseren. Hoe kunnen we 
iedereen tegemoet komen? Wij hebben het antwoord: Passport.’ 
  
HomeExchange durft tevens als eerste in een niet-wederkerig programma de verblijfsduur, locatie en 
grootte van het huis geheel buiten beschouwing te laten. ‘We tonen hiermee vertrouwen in de 
ruilgemeenschap, en dat verandert  alles’, zegt Pickell. 
  
Het nieuwe systeem bouwt voort op het aloude model van HomeExchange.com, waarbij twee leden 
onderling een ruil afspreken (gelijktijdig of niet-gelijktijdig). Het Passport-programma laat leden een 
‘Ballon’ gebruiken om te verblijven in het huis van een ander lid, zonder dat dat lid ook verplicht bij hen 
moet verblijven. Een Ballon wordt verdiend door (eenzijdig) accommodatie te bieden aan een ander 
lid. Dit vergroot de ruilmogelijkheden. 
 
 

  
 
  
 
Je verdient een Ballon geheel los van de duur van het verblijf, het type accommodatie of de locatie; 
iedere keer dat een lid van HomeExchange een ander lid bij hem thuis laat verblijven, verdient hij een 
Ballon. Deze Ballon kan vervolgens worden verzilverd door te verblijven bij een ander lid die de 
Ballonhouder een verblijf wil toezeggen. 
  
‘Onze leden omarmen de positieve kracht van delen. Ze hebben HomeExchange tot een plek 
gemaakt waar de gastvrijheid verder gaat dan alleen het ruilen van woningen. Ik krijg regelmatig 
berichten van leden die mensen bij hen willen laten verblijven zonder er iets voor terug te hoeven 
krijgen. Het radicaal vergroten van de flexibiliteit is dus eigenlijk een natuurlijke uitbreidingsstap. En 
we stellen hiermee gezelligheid boven berekening’, zegt Pickell. ‘De belangrijkste voorwaarde is dat je 
moet deelnemen; je moet iemand bij jou laten verblijven, als je zelf ook ergens naar toe wilt kunnen.’ 
  
Met het HomeExchange Passport-programma is communicatie tussen de leden essentieel, dus 
ruilverzoeken vinden plaats via een compleet vernieuwd en veilig berichten- en gastenboek-systeem. 
  



Iedereen die lid wordt van HomeExchange krijgt toegang tot Passport, en men verdient een eerste 
Ballon nadat men een ander lid laat verblijven in zijn huis of wanneer het lidmaatschap wordt verlengd 
tot een tweede jaar. Natuurlijk kunnen leden ook nog steeds een wederkerige ruil regelen, gelijktijdig 
of niet. 
  
Het jaarlidmaatschap verandert niet van prijs met de toegang tot Passport: 

● HomeExchange jaarlidmaatschap: 130 € 
● HomeExchangeGold jaarlidmaatschap: 430 € 
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Over HomeExchange 
HomeExchange werd opgericht door Ed Kushins, een pionier van de deeleconomie. HomeExchange 
heft meer dan een miljoen huizenruilen gefaciliteerd sinds 1992 en vervulde een centrale rol in de film 
‘The Holiday’ (2006) met Cameron Diaz, Kate Winslet en Jude Law. In 2015 deden de 65.000 
HomeExchange-leden 130.000 huizenruilen, in 150 landen. HomeExchange maakt het makkelijk om 
een huizenruilvakantie te regelen. Een huizenruil biedt een memorabele, authentieke ervaring en geeft 
reizen meer betekenis. De website van HomeExchange werd uitgeroepen tot “Best Site for Booking 
Your Stay 2016” door de lezers van USA TODAY en 10Best. 
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Corinne Nieman 
corinne@huizenruil.com 
+31 6 55375516 
  
  
 


