
                   
 
 
Persbericht 
 
 

Ruilen via HomeExchange flink omhoog tijdens 
schoolvakanties 

 
Gezinnen kiezen nu ook vaak voor een huizenruil buiten de 

zomervakantie     
 
 
Huizenruilen wordt nu ook buiten de zomervakantie steeds populairder. In 2017 ziet 
HomeExchange.com, de belangrijkste huizenruil-website ter wereld, 33% meer ruilen 
in de schoolvakanties buiten de zomer, een echte trend. Voor Europeanen zijn de 
naburige landen de favoriete bestemmingen. 
 
 

 
 
 
Met al die vakanties, moeten ouders een beetje creatief zijn en toch de kosten in de 
gaten houden. Met HomeExchange.com, in Nederland HuizenRuil.com, kunnen 
leden die combinatie van creativiteit en kostenbesparing gemakkelijk invullen. Voor 
sommigen betekent dit de stad ontvluchten en op het platteland gaan wandelen of 
fietsen; voor anderen betekent het juist steden als Londen, Marseille of Berlijn 
ontdekken, of een wintersportvakantie regelen. Voor een echte "live like a local"-
ervaring, het motto van HomeExchange, hoeft men echt niet naar de andere kant 
van de wereld. 
 



Het is juist het gevoel van ‘thuis zijn’, dat de ervaring voor de meeste huizenruilers zo 
bijzonder maakt. “Dat is wat mensen zoeken in een ruil. Niets kan tippen aan het 
comfort en de gemakken van een echt huis", zegt Charles-Edouard Girard, Executive 
Chairman van HomeExchange. 
 
Het concept van een huizenruil vereist onderling vertrouwen en dat is precies de 
basis van deze succesvolle formule: "Alle gasten zijn tegelijk ook gastheren, of het 
nu wederkerige of niet-wederkerige ruilen zijn. Gezinnen laten andere gezinnen in 
hun woning en worden elders ook weer verwelkomd. Onderling respect is het hart 
van HomeExchange", voegt Girard toe. 
 
Je hoeft geen huiseigenaar te zijn om te kunnen huizenruilen via HomeExchange. En 
er is geen enkele financiële transactie tussen de ruilende partijen. Het proces is dus 
niet te vergelijken met verhuren; het is meer alsof je vrienden of familie bij je thuis 
laat logeren. Dat betekent tevens dat de gebruikelijke woningverzekeringen, normaal 
gesproken, gewoon geldig blijven. 
 
 
 
 
Lidmaatschap geeft onbeperkt toegang tot alle listings van ruilhuizen, waar ook ter 
wereld. 
HomeExchange jaarlidmaatschap: 130 € 
 
 

Over HomeExchange 

HomeExchange werd opgericht in 1992 en was een pionier in de deeleconomie; 
tevens was het de inspiratie voor de film The Holiday. In 2016 hadden de 65.000 
leden, in 150 landen, 1,6 miljoen overnachtingen; dit mede dankzij het nieuwe 
Balloon-systeem voor niet-wederkerige ruilen. De site werd verkozen tot "Best Site to 
Reserve Your Stay" door de lezers van USA TODAY en 10Best. HomeExchange 
werd in februari 2017 overgenomen door GuesttoGuest en groeit internationaal 
verder door. HomeExchange heeft kantoren in Boston, Parijs en Zagreb. 
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