
Vragen voor verhuurders 
 

Wat is HuisjeHuisje? 

HuisjeHuisje maakt woningruil makkelijker. De nieuwe app 

brengt huurders die willen verhuizen bij elkaar. Zo vinden 

huurders sneller een woning die past bij hun wensen. 

HuisjeHuisje zorgt zo voor betere doorstroming.  De app is 

gratis, veilig en betrouwbaar.  

 

Hoe werkt het? 

Huurders die willen ruilen downloaden HuisjeHuisje en 

bieden hun woning ‘te ruil’ aan  in de app. Ook kunnen ze 

zien welke andere woningen te ruil staan. Huizen die ze ‘leuk’ 

vinden kunnen ze liken. Wanneer de ander ook hun woning 

leuk vindt, is er een match! De twee huurders kunnen dan 

met elkaar chatten om informatie of gegevens uit te wisselen. 

Als de verhuurders akkoord zijn kan de ruil doorgaan.  

 

Algemene vragen over HuisjeHuisje 
 

Wat is HuisjeHuisje eigenlijk? 

HuisjeHuisje is een gratis app waarmee je op zoek kunt naar 

de ideale woning om te ruilen. Makkelijk en snel.  

 

Hoe kan ik beginnen? 

Installeer de app en ga aan de slag! Het wijst zich vanzelf. 

Toch meer weten? Bekijk dit filmpje even.  

 

Waar kan ik de app vinden? 

Je kunt de app vinden door te zoeken op HuisjeHuisje in de 

App Store van Apple of de Play Store van Google.Of klik op 

de links hieronder:HuisjeHuisje in de App Store van 

AppleHuisjeHuisje in de Play Store van Google 
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Ik kan de app niet vinden in de Store! 

Wat jammer! Waarschijnlijk ondersteunen we je smartphone 

dan niet. Dat kan zijn omdat je telefoon te oud is of omdat je 

een te oude versie van het besturingssysteem hebt.  

 

Wij ondersteunen iPhones vanaf de iPhone 5. Je 

besturingssyteem moet minstens iOS 8 zijn.  

 

Wij ondersteunen Android-smartphones vanaf Android-versie 

5.0. Het maakt dan niet uit welke smartphone je hebt. Wel is 

de snelheid op een wat oudere smartphone wat minder dan 

bij nieuwe smartphones. 

 

Andere smartphones, bijvoorbeeld met het Microsoft 

besturingssysteem, ondersteunen wij niet. Ook ondersteunen 

wij geen tablets. 

 

Voor wie is HuisjeHuisje bedoeld? 

HuisjeHuisje is er voor iedereen die in een huurhuis woont en 

graag van huis wil ruilen. Van huis ruilen was nog nooit zo 

makkelijk! 

 

Hoe werkt HuisjeHuisje? 

Met de app kun je huurhuizen (sociaal én vrije sector) vinden 

van mensen die ook graag van huis willen ruilen. Je kunt deze 

huizen bekijken én liken. Heb je een match met de bewoner 

van het huis dat jij hebt geliked? Dan kun je met elkaar 

chatten en een afspraak maken om elkaars huis te bekijken. 

Nog steeds enthousiast? Dan kunnen jullie ruilen! 

 

Welke woningcorporaties doen mee? 

HuisjeHuisje is een initiatief van 26 corporaties uit de regio's 

Amsterdam en Utrecht:De Woningraat, Eigen 

Haard, GroenWest, Woningstichting Kamerik, Heuvelrug 
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Wonen, Jutphaas 

Wonen, LEKSTEDEwonen, Mitros, Parteon, Portaal 

Utrecht, Provides, R.K. Woningbouwvereniging 

Zeist, Rochdale, Stadgenoot, Stichting BO-EX 

’91, Viveste, Woningbouwstichting 

Cothen, Woningbouwvereniging 

Maarn, Woningbouwvereniging Vecht & 

Omstreken, Woningbouwvereniging Wuta, Woongoed 

Zeist, Woningstichting Kockengen, Woningstichting 

Volksbelang, Woonstichting SSW, Ymere, ZVH 

 

Waarom ontwikkelen deze corporaties een app voor 

woningruil? 

We merken dat veel mensen graag willen verhuizen. Maar 

door de lange wachttijd is dit vaak niet mogelijk. Woningruil 

biedt kansen om toch een passende woning te vinden. En 

dan door te stromen. Daarom hebben de corporaties samen 

deze app laten maken. 

 

Staan er ook huizen van particuliere en 

commerciële verhuurders op HuisjeHuisje? 

Ja, dat kan. Iedereen die in een huurhuis woont, kan zijn huis 

op HuisjeHuisje aanbieden. Je verhuurder beslist of je ook 

echt van huis mag ruilen. Is je woningcorporatie bij 

HuisjeHuisje aangesloten? Dan is ruilen helemaal makkelijk. 

Voldoe je aan de voorwaarden dan staat niets een woningruil 

en verhuizing in de weg! 

 

Is je woningcorporatie bij HuisjeHuisje aangesloten? 

Dan is ruilen helemaal makkelijk. Voldoe je aan de 

voorwaarden dan staat niets een woningruil en verhuizing in 

de weg! 
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Wat kost HuisjeHuisje? 

HuisjeHuisje is helemaal gratis! Verhuizen naar een ander huis 

kost natuurlijk wel geld. Denk aan verhuisdozen, verf en heel 

veel kroketten voor je klushulpjes.O, en bij de meeste 

verhuurders moet je wel tussen de 25 en 50 euro 

administratiekosten betalen wanneer de ruil doorgaat. 

 

Moet ik ingeschreven staan op WoningNet? 

Nee. Iedereen kan meedoen met HuisjeHuisje. 

 

Voor wie is de app bedoeld? 

De app is bedoeld voor iedereen met een huurwoning. Je 

moet je woning wel mogen ruilen. Als je bijvoorbeeld in een 

koop-, tijdelijke-, of sloopwoning woont, kan je je woning niet 

ruilen. 

 

Vragen over het gebruik van de app 
 

Hoe krijg ik meer likes? Tips voor je advertentie. 

Om een ander huurhuis te vinden via HuisjeHuisje, moeten 

andere huurders jouw huis natuurlijk wel liken!Hoe zorg je 

daarvoor? Hier een aantal tips waarmee jij er voor kunt 

zorgen dat je woning meer likes krijgt: Foto’s 

toevoegen: Maak leuke foto’s van zowel de buitenkant als de 

binnenkant van je woning. Veel app gebruikers willen 

namelijk ook zien hoe de woning er van de buitenkant uit 

ziet. Maar let op, plaats geen foto’s van een rommelig huis of 

een tuin waar je al ruim een jaar niets aan gedaan hebt. Je 

wilt jouw woning er zo aantrekkelijk mogelijk uit laten 

zien. Zet geen foto’s van jezelf of je familie bij de woning. 

Bewaar die voor Facebook of Instagram. Beschrijving van je 

woning: Maak de beschrijving van je woning kort, maar 

pakkend. Vermeld ook de punten die je woning nog 

aantrekkelijker kunnen maken. Denk aan: supermarkt, park, 
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speeltuin, school en openbaar vervoerk. Of fijne lichtinval, 

lekker balkon op het zuiden, berging , rustige buurt, 

etc. Voorbeeld: “Deze knusse woning ligt in een rustige buurt 

en heeft een heerlijke tuin met berging die aan het water 

grenst. Ideaal voor mensen die van vissen houden of graag 

met de boot erop uit gaan. Je boodschappen doe je bij de 

supermarkt om de hoek”.  

 

Ik wil mijn gegevens wijzigen. Hoe doe ik dit? 

Dat kun je doen in de app. Je moet dan wel ingelogd zijn. 

 

Ik heb geen smartphone. Kan ik toch gebruik 

maken van de app? 

Nee, helaas. HuisjeHuisje is er voorlopig alleen voor 

smartphones die werken met Android van Google en iOS van 

Apple. 

 

Werkt HuisjeHuisje wel op tablets? 

Nee, helaas. 

 

Werkt HuisjeHuisje op de Apple iPad? 

HuisjeHuisje is niet gemaakt voor tablets en dus ook niet voor 

de iPad. Je kunt op de iPad HuisjeHuisje echter wel 

downloaden en gebruiken in de iPhone-modus.  

 

Wat betekent het vinkje? 

Staat er een vinkje bij de gegevens van de woning? Dan zijn 

die gegevens en de huurprijs door de verhuurder 

gecheckt. Heel veel woningcorporaties en verhuurders zijn 

aangesloten bij HuisjeHuisje. Dat is makkelijk. Want de 

gegevens van de woning zijn dan alvast ingevuld. Ook de 

nieuwe huurprijs. Dat is de huurprijs voor de volgende 

bewoner na woningruil. Door het vinkje weten andere 

gebruikers dat jouw gegevens helemaal kloppen.  

https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#ik-wil-mijn-gegevens-wijzigen-hoe-doe-ik-dit
https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#ik-heb-geen-smartphone-kan-ik-toch-gebruik-maken-van-de-app
https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#ik-heb-geen-smartphone-kan-ik-toch-gebruik-maken-van-de-app
https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#werkt-huisjehuisje-wel-op-tablets
https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#werkt-huisjehuisje-op-de-apple-ipad
https://www.huisjehuisje.nl/veel-gestelde-vragen/#wat-betekent-het-vinkje


Is mijn verhuurder aangesloten bij HuisjeHuisje? 

Check of je verhuurder tussen deze lijst staat:De Woningraat, 

Eigen Haard, GroenWest, Woningstichting Kamerik, 

Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, LEKSTEDEwonen, Mitros, 

Parteon, Portaal Utrecht, Provides, R.K. 

Woningbouwvereniging Zeist, Rochdale, Stadgenoot, 

Stichting BO-EX ’91, Viveste, Woningbouwstichting Cothen, 

Woningbouwvereniging Maarn, Woningbouwvereniging 

Vecht & Omstreken, Woningbouwvereniging Wuta, 

Woongoed Zeist, Woningstichting Kockengen, 

Woningstichting Volksbelang, Woonstichting SSW, Ymere, 

ZVH 

 

Zie ik de oude of de nieuwe huurprijs in 

HuisjeHuisje? 

Wanneer er een vinkje staat, zie je de nieuwe huurprijs. Dat is 

de huur voor de volgende bewoner na woningruil. Geen 

vinkje? Dan is de huurprijs ingevuld door huurder zelf. Deze 

kan zowel oud als nieuw zijn. 

 

Ik heb een woning ‘leuk’ gevonden, maar nu zie ik 

het huis niet meer. Wat nu? 

Dat kan kloppen en is helemaal niet erg. Als je een woning 

hebt geliked, verdwijnt die. Het is dan afwachten tot de 

andere huurder ook jouw woning liked, zodat je een match 

hebt. Krijg je geen match met dat huis dat je zo leuk vond? 

Jammer, maar er staan nog heel veel andere leuke huizen op 

HuisjeHuisje. 

 

Hoe wijzig ik de gegevens van mijn woning? 

Als je woning van een van de aangesloten corporaties is, dan 

worden de gegevens bij het inschrijven via de app 

automatisch ingevuld. Tijdens het inschrijfproces kun je ze 
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niet wijzigen. Pas nadat de inschrijving voltooid is kun je de 

gegevens wijzigen.  

 

De vooringevulde gegevens kloppen niet, wat nu? 

Het kan soms voorkomen dat de gegevens die alvast voor je 

zijn ingevuld niet kloppen. Tijdens het inschrijfproces kun je 

die niet wijzigen. Na het inschrijfproces kun je alle gegevens 

(behalve de nieuwe huur) aanpassen in de app bij ‘Mijn 

Profiel’. 

 

Het systeem pakt mijn inkomen niet. 

Je moet je inkomen invullen zonder punt of komma. Dan lukt 

het wel. 

 

Ik kan geen foto uploaden. 

Je kunt .jpg of .png bestanden toevoegen. Heeft jouw foto 

niet het juiste bestandstype? Probeer dan je foto op te slaan 

als .jpg bestand. 
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