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Het concept GuestToGuest 

« GuestToGuest biedt de mogelijkheid aan zijn 
leden om gratis te verblijven gedurende hun 
vakantie door elkaar gemakkelijk en 
gelijkwaardig uit te nodigen »

Het  concept: een huis 
ruilen…

GuestToGuest is een gemeenschap 
voor huisuitwisselingen tussen 
particulieren, en de ambitie is om dit 
gebruik meer flexibel en meer 
toegankelijk te maken voor iedereen.

…veilig…

GuestToGuest biedt vele manieren aan 
om ieder lid in staat te stellen of hun 
huis met gerust hart uit te wisselen: 
punten, aanbevelingen, social network, 
verificatie van profielen, borg... Een lid 
van GuestToGuest is alles behalve een 
buitenstaander!

 

…en kosteloos!

Het principe is simpel: ik verdien 
GuestPoints als ik een lid ontvang, die 
ik dan uit kan geven om op vakantie te 
gaan bij een ander lid ; flexibel en 
efficiënt!

GuestToGuest geeft de mogelijkheid 
om een droomvakantie te beleven, om 
te besparen op een hotel of het huren 
van een huis, en om zich thuis te 
voelen overal in de wereld. 

GuestToGuest is veilig, gratis en open 
voor iedereen!

 



Het social network
GuestToGuest is de eerste site voor huisuitwisselingen die georganiseerd is 

als een social network met het doel om leden bij elkaar te brengen die op 

elkaar lijken.

Innovaties van GuestToGuest 

Vrienden
Ieder lid heeft vrienden en kan dus 

ruilen met vrienden van vrienden, of 

zelfs met vrienden van vrienden van 

vrienden... Als we iemand via via 

kennen, is het zoveel makkelijker om 

vertrouwen te hebben!  

Clubs
Clubs zijn gesloten gemeenschappen. Ze 

zijn het resultaat van samenwerkingen 

met grote bedrijven, bonden of 

verenigingen en bieden hun leden de 

mogelijkheid om hun huis uit te 

wisselen, met groot vertrouwen, met 

andere leden die deel uitmaken van 

dezelfde club.

De club Air France telt vandaag meer 

dan 1 600 leden, uitsluitend werknemers 

of gepensioneerden van de groep. 

Groepen
Groepen  zijn open gemeenschappen 

die om een levensstijl  heen bestaan. 

Ze maken je leven makkelijker  en 

mooier op vakantie!

Op deze manier zullen personen in een 

rolstoel met zekerheid een 

toegankelijke vakantie hebben, zullen 

tuinierliefhebbers mooie tuinen 

ontdekken en mooie stekken maken, 

en zullen lezers in huizen met 

goedgevulde boekenkasten vakantie 

vieren! 



Innovaties van GuestToGuest 

GuestPoints  zijn een uniek systeem die 

huisuitwisselingen zal revolutioneren. Ze 

geven uitwisselingen meer flexibiliteit. Het 

principe is simpel: iedere keer dat je leden 

ontvangt (als je ook thuis bent of niet) 

verdien je GuestPoints. Vanaf dan beschik 

je over een GuestPoints-tegoed  die je uit 

kunt geven bij ieder ander lid. 

Uitwisselingen zijn dus niet meer 

uitsluitend wederzijds: er worden er veel 

meer mogelijk.

Châlet Valloire
4 slaapplaatsen  
112 GuestPoints/nacht

Huis Frans Polinesië 
6 slaapplaatsen 

168 GuestPoints/nacht

Huis op Mauritius
10 slaapplaatsen

160 GuestPoints/nacht

Huis in Cape Town
6 slaapplaatsen
86 GuestPoints/nacht

GuestPoints
De zorg van wederkerigheid is het grootste probleem 
van huisuitwisselingen. Overeenkomende huizen vinden, 
vrij op dezelfde data, is een grote uitdaging!



Innovaties van GuestToGuest 

Kosteloos
Bij GuestToGuest zijn de inschrijving en uitwisselingen gratis. 

Omdat we denken dat kosteloosheid het middelpunt is van gastvrijheid, is 

onze site gratis. In tegenstelling tot de meeste sites voor huisuitwisselingen, 

die abonnementskosten van gemiddeld 100 euro per jaar vragen, is er geen 

abonnement en zijn er geen transactiekosten bij GuestToGuest. 

Ons doel is om betaalde optionele services aan te bieden die uitwisselingen 

beter of makkelijker maken. Dat is bijvoorbeeld de betaling van borg, waar 

GuestToGuest de rol van « kluis » speelt tussen gast en gastheer, en een 

commissie van 3,5% vraagt. Het biedt ook de verificatie aan, een manier om 

zeker te zijn van de identiteit van een eigenaar en zijn huis (20 euro). 

Vanaf 2014 zal er een verzekering ontwikkeld worden om de leden van 

GuestToGuest in staat te stellen om met een nog geruster hart te reizen.

Onze lange termijn ambitie is om de reiservaring te vergezellen met een 

conciërgerieservice.



GuestToGuest in cijfers

GuestToGuest is meer dan 17 000 huizen in 146 landen in Oktober 2013

Op dit tempo zullen we hebben …

… over 1 jaar 74 600 huizen

… over 2 jaar 1 113 032 huizen

… over 3 jaar 16 606 437 huizen

… over 4 jaar zullen we de huizen op de maan hebben! 

Maar ook...

64% van de leden zijn vrouwen

77% van de leden zijn tussen 25 en 55 jaar oud

87% van de uitwisselingen zijn georganiseerd met GuestPoints

 



Wie zijn we?

« De leden van GuestToGuest hebben in gemeen het idee dat een andere 
manier van reizen mogelijk is, waar gastvrijheid, vrijheid en vertrouwen de 
leidende gedachtes zijn. »

Emmanuel Arnaud, President

GuestToGuest is opgezet, in oktober 2011, door 22 families uit 
Frankrijk, België, Spanje, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en 
Qatar. Hun wens is om iedereen de kans te bieden om een 
droomvakantie te beleven door elkaar te ontvangen in grote 
eenvoudigheid.



GuestToGuest brengt gastheren 

en gasten samen in een 

atmosfeer van verwelkoming, 

vriendelijkheid en wederzijds 

respect.

 

Bij GuestToGuest maakt het 

systeem van GuestPoints het 

mogelijk om onbelemmerd te 

kiezen waar je het liefste wilt 

verblijven. GuestToGuest geeft je 

de manier om ontvangen te 

worden waar en wanneer je wilt. 

GuestToGuest geeft zo de kans 

om veel niet-wederzijdse en niet-

tegelijkertijde uitwisselingen te 

doen, voor totale flexibiliteit.

Nodig personen uit die je 

vertrouwt, zoals de vrienden van 

je vrienden of geverifiëerde leden 

die bereid zijn borg te betalen. 

Aanbevelingen, beoordelingen, 

opmerkingen, social network... je 

weet zeker wie je bij jou thuis 

uitnodigt. Behalve deze 

voorzorgsmaatregelen is er ook 

de mogelijkheid van uitsluiting 

van een persoon in het geval dat 

er zich een onenigheid voordoet.  

Gastvrijheid Vrijheid Vertrouwen

Onze waarden



CONTACT PERS

Joëlle van der Meulen
110, rue des Poissonniers
75018 PARIS
 09 67 25 55 68
 joelle@guesttoguest.com
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