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Die saaie hotels ook beu? Overnacht eens op
een kamer bij iemand thuis. De markt
explodeert. ‘Dit is te mooi om waar te zijn.’
Tekst Eric van den Berg Illustraties Lars Deltrap

Iedereen hotelier

I
neens ziet je kamer er anders uit.
Hm, waar kunnen ze hun kleren
laten? Heb je wel genoeg hand-
doeken? Drie? Vier? Een strijk-
ijzer! Natuurlijk, een strijkijzer. En
dus ook de haardroger, want die
hoort er altijd te liggen. En een pa-

raplu is altijd handig.
Ineens zie je je kamer als een hotelka-

mer. Er komen onbekendemensen in
logeren — ze zitten op jouw bank, ze kij-
ken naar jouw nieuwe breedbeeld-tv, ze
drinken koffie uit jouw kopjes, ze staan
onder jouw douche (is die schoon ge-
noeg?), ze slapen in jouw bed, waar na-
tuurlijk altijd schoon beddegoed op
ligt. (Extra setje in de kast.)
Foto’s weg! Bankpapieren achter de

gesloten deur!
Het zijn geen vrienden, of zelfs geen

vrienden van vrienden, het zijn toeris-
ten die eenweekendje Amsterdam

doen, en daarvoor betalen. Per nacht,
nou, wat zul je vragen, 115 euro? Da’s
makkelijk verdiend. En in het weekend
van Oud enNieuw vraag je watmeer,
want dat is hoogseizoen. Ook in jouw
eigen huis.
De particulier wordt hotelmanager.

In het klein dan. Michiel (38) ontdekte
het concept een halfjaar geleden. Hij
wilde zelf spontaan eenweekendje Ro-
me doen,maar kon geen betaalbare ho-
telkamermeer vinden. Toen probeerde
hij de website van Airbnb, waar particu-
lieren kamers of hele woningen te huur
aanbieden. ‘Ik had binnen no time een
geweldige kamer, in een belachelijk
mooi hofjemidden in de stad. Voor een
euro of 80.’
Nu verhuurt Michiel, werkzaam in de

uitgeverswereld, twee kamers in de Jor-
daan. Een van de kamers was vorig jaar
nog zijn kantoor, maar dat heeft hij in

deze tijd van laptops en flexplekken
toch al niet zo vaak nodig. Hij vraagt ge-
middeld 110 à 150 euro per nacht. Er zijn
weken dat hij helemaal is volgeboekt.
‘Rekenmaar uit. Ik kan er nog net niet
van leven,maar het is bijna temooi om
waar te zijn.’

Dat kunnen ze bij Airbnb, een van de
grootste spelers in dezemarkt, inmid-
dels ook zeggen. Het is een van de suc-
cesvolste ‘start-up’ techbedrijven in Sil-
licon Valley. Ze begonnen in 2008 op
een driekamerappartement in San
Franciscomet eenman of twaalf, en ze
dachten kennelijk nog backpackerach-
tig: de naamAirbnb staat voor ‘Air bed
& breakfast’, dus Luchtbed & breakfast.
Airbnb heeft nu 150man in dienst en

is volgens analisten eenmiljard dollar
waard. Grote investeerders als Sequoia
Capital, Greylock en Andreessen Horo-

witz hebben onlangs gezamenlijk nog
100miljoen dollar in het bedrijf ge-
stopt. Het luchtbed is nu een queensize-
bed in een Amsterdams grachtenpand,
eenmatras op driehoog achter opMan-
hattan, of een hemelbed aan de Côte
d'Azur (1200 euro per nacht). Het ver-
schilmet een ‘gewone’ Bed & Breakfast
ismeestal dat je kamer deel uitmaakt
van de leefruimte van de gastheer.
B&B’s hebben aparte gastenverblijven.

Sinds het begin van Airbnb hebben
kamerzoekers (voornamelijk toeristen)
gezamenlijk almeer dan tweemiljoen
overnachtingen geboekt. Mede-oprich-
ter en CEO Brian Chesky verwacht dat
Airbnb in 2012meer ‘hotelkamers’ heeft
dan de hele Hilton-ketenwereldwijd —
en dat zijn er zo’n 600 duizend. Per dag
registreren zo’n duizend particulieren
hun huis, appartement of iets anders
wat als verblijf kan dienen. Wie nu ‘Ne-

therlands’ intikt, krijgt ruim 1200 zoe-
kresultaten, demeeste in Amsterdam.

‘Het is een groeiende beweging’, zei
Chesky (30) onlangs tegen de Ameri-
kaanse tv-zender Bloomberg. ‘Dit gaat
voor hele generaties demanier van rei-
zen veranderen.’ Het verhuren van je
huis aan toeristen is zo oud als wat,
maar internet heeft iets rigoureus ver-
anderd. Volgens Chesky heeft iedereen
dankzij het web ‘toegang totmensen
en culturen over de hele wereld’. Hij
ziet een vibrant community ontstaan. Op
de site kunnen de gastheer/vrouw en
gast al nagaanmet wie ze temaken
hebben; ze kunnen ook zien, via een
linkmet Facebook, in wat voor netwerk
die onbekende ongeveer zit.
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DJOSERFietsreizenwereld-
wijdBrochure?www.djoser.nl
of071-5126400

E-mailuw1-in-3MINInaar:
rubrieken@persgroep.nl

De toeristische advertentierubriek Horizon 
verschijnt elke zaterdag in de Volkskrant, Trouw 
en Het Parool. 
Alle advertenties zijn overzichtelijk gerubriceerd 
naar land, werelddeel en specialisme.

Voor meer informatie of reserveren belt u met 

(020) 562 62 00.

Sluitingstijd
voor reservering en materiaal de donderdag 
voorafgaand aan plaatsing, 15.00 uur.

WandelvakantiesWandelvakanties

Zoek uw re!s !n

het aanbod van

vandaag ook op

Hor!zonre!zen.nl

Adverteren op

deze pag!na?

Bel Persgroep

Advert!s!ng:

020 - 562 62 00

www.LOOPENDVUURTJE.nl
8d.KerstreisSpanje(nog2pl.)
SneeuwwandelreizenOosten-
rijk, jan./maart,allegegar.ver-
trek!9d.Spanjereizenjan./mei
Marokko8of15d.april026-
7370221

WintersportWintersport

Meer informatie
& andere vakanties

! 078-6920115

of fital.nl

De Mooiste Wintervakanties van Fitál

Winter-excursie Glacier- en Bernina Express
Rondreis door Zwitserland incl. prachtige treintrajecten.
8 dgn vertrek 28/1, 25/2, 10/3            v.a. f 649
Geen toeslag 1 pers.kamer op 28/1.

Langlauf- en Wandelvakantie Lechdal / Tirol
Dagelijks wandelen en langlaufen in o.a. Lechdal 
en Tannheimerdal. Verblijf in **** hotel Föhrenhof.
8 dgn vertrek 21 & 28/1, 4, 11 & 25/2 v.a. f 525
Geen 1 pers. kamer toeslag 

vakantie specialist

10 JAAR

Creatieve vakantiesCreatieve vakanties

MASTERCLASS
BEELDHOUWEN
info:www.adriaanseelen.nl

Teken/
schildervakanties
Teken/
schildervakanties

NederlandNederland

Gezellige vakantiehuizen
072-5815791 (lid SGR)E-mailuw1-in-3MINInaar:

rubrieken@persgroep.nl

WaddeneilandenWaddeneilanden

De Pelikaan Texel. Hotel & Appartementen
Genieten tijdens de sfeervolle feestdagen ?

Reserveer nu alvast één van onze arrangementen.
www.depelikaan.nl of Tel: 0222-317202

PRINS HENDRIK TEXEL
* vrijstaande vakantie woningen.
* rustig gelegen hotel met restaurant.
* direct aan de Waddenzee, nabij Utopia en de Schorren van

Natuurmonumenten.
Info: 0222/363020 www.prins-hendrik.nl

SCHIERMONNIKOOG
logies&ontbijt in
“RIJSBERGEN”
Alle informatie(incl.
winterarrangement)op:
www.rijsbergen.biz

ZORGELOZE
FEESTDAGEN

op de Waddeneilanden
je beleeft ’t bij WestCord!

super aanbiedingen:
www.westcordhotels.nl/

feestdagen

FrieslandFriesland

Lastminute,w’endKerst,
Oud&N;ruimte,rust:€295
www.frisenbuiten.nl

DrentheDrenthe

Alleengaand?Samenkerst?
Boerd.10sl.k. lowbudget
Stiltenatuur0521551521

Kerst inDwingeloo,bijgezellig
familiehotel0521-591538
www.hoteldedrift.nl

Appelscha,Drents-Friese
Wold2-p.vak.won.B&B0516-
433788www.aekingahof.nl

Groepsaccommodatiesin
Drenthe.Voorelkwatwils!
WWW.SGAD.NL

Achterhoek Landg. De Bollert
8 luxe2-10pFINSEbung’sin
Prachtignatuurgebied.4met
Sauna.Redelijkeprijzen.0545-
291472www.debollert.nl

ERMELOVeluwe,2-4p.,n.r.
bung.v.a.€34p.d., rustiggel.,
fietsenaanw.T.0341-558614

ZELHEM2-12pers.vak.won.
tehuur.Midw/wk/wknd.Tel.
0314-641372.

ZeelandZeeland

Lastminute,w’endKerst,
Oud&N;ruimte,rust:€295
www.frisenbuiten.nl

E-mailuw1-in-3MINInaar:
rubrieken@persgroep.nl

LimburgLimburg

GasthofEuverem.Gezellig,
voordeligfamiliehotelmet lek-
keretentussenGulpenen
Slenaken.Div.arrangemen-
ten.www.gasthofeuverem.nl
Tel:043-4503715,

KORTEVAKANTIESinhet
nieuweLimburgsePARK-
HOTELHORST:welkomst-
cocktail,2xovernacht.,2xont-
bijtbuffeten1xdriegangen
diner€135pp.Gratisgebruik
vanzwembad,sauna’sen
stoombad.Prachtigeligging
a/hwater inbosrijkeomg.Luxe
kamers.Mooiefietsroutes.
Gratiskleurenfolder
077-3976000.Kijkalvastop
www.parkhotelhorst.nl

GEULHOFrustiggelegeninhet
mooieHeuvellandZ.Limb.
Groeps-engezinsvak.won.
2-20pers.www.geulhof.nl
tel.043-4551545

VALKENBURGhotel/pension
OranjeLO€31,-p.p.p.n.
HPmogelijk.043-6013094
www.hotelpensionoranje.com

GULPENruimevak.won. in
gerest.boerderij,2-14p.043-
4501609www.develdhof.nl

VALKENBURGhotel/pension
Oranje:Kerstmarktarr.midwk
v.a.€31p.p.p.n.043-6013094
www.hotelpensionoranje.com

Vak.app,2-12p.,nabijEpen,
prachtiggelegen,tel.06-
22440834.www.agenveld.be

EuropaEuropa

Baltische statenBaltische staten

DJOSERrondreizenLitouwen,
Letland&Estland15dgnv.a.
€1495,-Brochure?
www.djoser.nlof071-5126400

BelgiëBelgië

Gezellige vakantiehuizen.
Lid SGR.

Ardennen:mooievrijstaande
vak.huizenvoor2tot30pers.
+32.494.650.500www.aaro.nl

Vakantie. . . . . . .
naardenatuurnatuurlijk !
www.dewiltzangh-ruinen.nl
0522-471227

OverijsselOverijssel

Bungalowparkpark de Lindenberg in Holten met de Holterberg.
T.H. vrijstaande, gelijkvloerse luxe en degelijke bungalows op
sfeervol rustig park met eigen restaurant, en veel faciliteiten.
Aanbieding voor kerst en Oud & Nieuw VUURWERK VRIJ!

Prijs v.a. € 250,- info? 0548-365.365 of www.delindenberg.nl

Rust,RuimteenNatuur4
PersVakwonhondwelkom
Hoeve-Ezelsgoor0541352130

OOTMARSUM,luxevak.huiz.
v.a.€180p.w.0546-576632.
www.krikhaarvakanties.nl

GelderlandGelderland

Achterh:sfeerv.boerderij±15p
+huisje2/3p,natuur.Kerstvrij
0545-261448,erveVeldink.nl

Achterhoek:aangenaam
ingerichtvak.huisje2pers.aan
uitlopervaneeuwenoude
rivierduin, instroomgebiedvan
OudeIjsselenA-strang.
Informatie:0315-632553

BASIC TRAVEL
Huizen en villa's in heel Frankrijk

www.basic-travel.com
050-5265100

Aantrekkelijkevak.huizenin
Z.-Frankrijk.Tel:026-3519198
www.drome-vakantiehuizen.nl

AGAY,Coted'Azur,2-pers.
vak.woning,uitzichtopMiddel.
Zee, dicht bij winkels. Winter
€300p/mwww.agay.nl

InTarnetGaronne,sfeervol
landelijkgelegenvrijstaand
huisvanparticulier.
0355415392www.frankrijk.cc

* Kerst en Oud & Nieuw arrangementen

vanaf € 169,- p.p.

PRINS HENDRIK TEXEL

Info. 0222-363020 of www.prins-hendrik.nl

E-mailuw1-in-3MINInaar:
rubrieken@persgroep.nl

Luxe, mooi gel. vak.huizen
inbosr.geb.bijDINANTopen
haard/ligbad043-3252089
www.nature-comfort.com

Canarische EilandenCanarische Eilanden

GEEN MASSA TOERISME
Tenerife & La Gomera: Villa’s,
casita’s, app. en hotels. Incl.
vlucht en huurauto. Tel. 0541-
531003www.iliosreizen.nl(sgr)

WEGv.h.MASSATOERISME
Tradit.casita’s/villa’s incl.auto.
www.jacobos.nl 075-6120390

Actieve vakantiesActieve vakanties
***MooisteZeilvakanties***
ComfortabeleGezinsvakantie
volmetzon,zeeenzeilplezier
»»WWW.AMORGOS.NL««

Spaans,Engels,Frans,Duits
enItaliaanslereninvelelanden
wereldwijd.Bel024-3888666
WWW.STUDYTRAVEL.NL

FietsvakantiesFietsvakanties

www.eigenwijzereizen.nl

Eigen-Wijze Reizen voor fietsers en wandelaars!

Dé specialist in individuele fiets-

en wandelvakanties over de hele

wereld! Bel: 053-430 34 35.

Fietsvakanties in Indonesië
Het nieuwe programma voor 2012 is uit. Java-Bali, Bali-
Lombok. Sumatra, Sulawesi en Kleine Sunda-Eilanden.
Fietsvakanties voor kleine groepen en individueel-begeleid. Bel
040-2554182 kijk op www.indonesiatravel.nl SGR / Cal.fonds

Kerst inDrenthe.Arrangemen-
tenv.a.€199.00.0521387212
ofwww.villa-nova.nl.

LAPALMAenLANZAROTE
Huisjes,vluchtenauto(SGR)
0165-364522yaizatravel.nl

CyprusCyprus

*** ILIOS REIZEN CYPRUS***
Villa’s, kleinschalige appart.
en hotels. Incl. vlucht en
huurauto. Tel: 0541-531003
www.iliosreizen.nl (SGR & CF)

DuitslandDuitsland

BERLIJN.Kurfürstendamm/
Olivaerplatz.PENTHOUSE,
250m2,zeer luxegemeub.
3slaapk.,3badk.,dubb.garage
Langwknd€800.Wk€1100.
j.zantinge@gmail.com
of0033-678631520.

Happyhome.nl
Een vakantie van goeden huize.

Meteen1-in-3MINIbereiktude
lezersvandeVolkskrant,
TrouwenHetParool.

BERLIJN-Mitte, rustig app. bij
museumeilandv.a.€420p.w.
020-6446076/06-48932844.

FinlandFinland

599∏
3

ASKJAREIZENanvr-sgrDe
leukste&meestcompletewin-
tervakanties!www.askja.nl

DJOSERrondreizenFinsLap-
land7dgnv.a.€1695,-
Brochure?www.djoser.nlof
071-5126400

E-mailuw1-in-3MINInaar:
rubrieken@persgroep.nl

Met jehuskynaar jeblokhut;
BouwjeeigenLaplandreis
LAPLANDONLINE.NL(anvr)

FrankrijkFrankrijk

stedentrips.nl
méér dan 70 steden en méér dan 1000 hotels

v.a.�207,-
Parijs

3-dgse treinreis Htl Paris Montmartre met ontbijt

Springlevende Romantiek...

A’DAM-PARIJS 3h19  29,-

071 513 70 08 TREINREISWINKEL.NL
BREESTR. 57 LEIDEN SINGEL 393 A’DAM 

Thalys End 

of Year Promo

Reizen 2/1-10/3, Hotel Sibour** bij Gare du Nord 34,- p.p.p.n.

 e
.r. p

.p
.

Luxewintersporthogeropge-
leidesingles25-49jr.Groepen
50-80pers.www.snowvibes.nl

Kerstlastminutesnrdesneeuw
metjongeenouderenatuur-
vrienden!www.nivonreizen.nl

Langlaufenofwandeleninde
prachtigeFranseChartreuse.
Kerst:nog2plaatsen,O&N:
nog1plaats.Ookinfebruari.
www.HANNIBALREIZEN.nl

MetdeSki-TreinofdeAlpen
Expresalvanaf€69,-retour
naardeOostenrijksewinter-
sport. Info:015-2133636of
www.skitrein.nlof
www.alpenexpres.nl

WWW.INTERLODGE.NL
Dewintersportspecialist !
026-4460605SGR&ANVR

KERSTSKIËN Last-minute 4 hele dagen op de latten
23/12-28/12 Oostenrijk/Altenmarkt. Luxe bus of auto. Last-
minuteprijs v.a. € 180,00 Volop sneeuw. www.euronoord.nl Tel.
050-4094306 Gratis brochure.

E-mailuw1-in-3MINInaar:
rubrieken@persgroep.nl

Meteen1-in-3MINIbereiktu
delezersvandeVolkskrant,
TrouwenHetParool.
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Reizen

De Volkskrant bedrijft onafhankelijke reisjournalistiek. De redactie van de bijlage

is vrij in onderwerpkeuze en wijze van presentatie, zonder commerciële of andere

inmenging. Reizen van verslaggevers kunnen (deels) bekostigd worden door der-

den, maar zonder toezeggingen over het resultaat.

Goedkoper en authentieker

‘M
ensen zijn die stan-
daardhotels zat. Dat
is gewoon te saai ge-
worden’, zegt Chri-
stopher Oster, mede-

oprichter vanWimdu (travel like a lo-
cal), een website die dit jaar begonnen
is, met het hoofdkantoor in Berlijn, en
volgens nagenoeg hetzelfde principe
werkt als Airbnb. ‘Reizigers willen een
ervaring. Ze willen andermensen ont-
moeten, en van hen horen wat de echt
leuke plaatsen in de stad zijn, die ver-
borgen hotspots.’
Zelf is Oster (28) altijd backpacker ge-

weest. ‘Bijna iedereen bij ons bedrijf
heeft zo’n achtergrond —met een rug-
zak de wereld over. Dat zit er nog steeds
in: je wilt als je ouder wordt toch dat
backpackersgevoel houden, maar dan
toch watmeer fancy.’ Nu zou dat ook
met couch surfing kunnen (logeren bij
iemand thuis, zonder betaling), maar
Wimdu is ermeer voor de sofaslaper
die volwassen is geworden. Hier gaat
het ook om geld. Een van de slogans is:
Wimdu earns youmoney while you sleep.
‘Je kunt bij ons inderdaad goed geld
verdienen, maar het gaat ons ook om
een community van gelijkgestemden.’
OokWimdu’s community groeit ex-

plosief. Het bedrijf heeft nu 35 duizend
‘listings’ in honderd steden; permaand
komen er vijf- tot tienduizend bij. Wim-
duwil uiteindelijk 1 tot 2 procent van
de ‘hotelmarkt’ hebben. ‘De hotels zijn
onze grootste concurrenten. Dáár ha-
len we de reizigers weg. Als jemet zijn
vieren gaat, kun je vaak beter een luxe
vierpersoonsappartement huren dan
twee hotelkamers. Bij een hotel moet je
betalen voor de conciërge die je niet
nodig hebt, of de spa die je in een stads-
trip toch niet gebruikt.’

Daniela (32), wonend enwerkend in
Berlijn, kiest voor een comfortabel ho-
tel als zemet haar gezin naar de zon
gaat. Maar voor een kort verblijf in een
stadmag het voor haar goedkoper en
authentieker. Ze ontdekteWimdu toen
ze in september plotseling een kamer
nodig had in Amsterdam,maar niets
goedkopers vond dan een Ibis-kamer
van 180 euro. Samenmet een vriendin
boekte ze voor 40 euro per persoon per
nacht een kamer ‘op tienminutenmet
het bus van het centrum’, in de wijk
Bos en Lommer. ‘Het was een kleine ka-
mer bij een aardige vrouw. Ze gaf ons
wat tips over de stad, vertelde wat er
zo’n beetje speelde en we kregen een
ontbijt, met yoghurt enmuesli.’
Ze zou niet zo snel een kamer huren

bij eenman. ‘Dat check ik eerst op de si-
te: met welkemensen heb je temaken.
Ik voel me veiliger als ik in een huis van
een vrouw zit.’ Voor haar citytripmet
haar zus naar New York volgende week
maakt dat ietsminder uit. Dan hebben
ze in Harlem een volledig appartement
tot hun beschikking. Ze betalen 375 eu-
ro voor drie nachten. ‘Zo houdenwe
watmeer geld over om te shoppen.’
Daniela zou haar eigen huis niet snel

verhuren. ‘Ik heb eenman en twee kin-
deren; hoe zou ik dat noumoeten rege-
len?Moet ik alles leeghalen? Ik vind het

Overnachtenbij particulieren
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Airbnb.com en Wimdu.nl (en .com) zijn

slechts twee van de vele websites

met een ‘markt’ voor kamers en hui-

zen voor de toerist. De grootste ge-

specialiseerde site is HomeAway, die

ook in Nederland actief is: dat is in fei-

te een site met 540 duizend adverten-

ties; de verhuurder betaalt voor plaat-

sing, naam en telefoonnummer wor-

den vermeld. Kamers worden ook al

vele jaren aangeboden en gezocht op

de algemene advertentiesite Craigs-

list. De hotelboekingssite

Booking.com heeft inmiddels ook de

variant Homestaybooking.com (‘stay

with friends’).

Airbnb en Wimdu zijn intermediair.

Met het verblijf zelf (of het nu één

weekend is, twee weken of een jaar)

hebben ze niets te maken, wel met de

transacties, de eventuele borgsom, de

communicatie en klachten. De Airbnb-

site is transparanter — contact leggen

is eenvoudiger. De Wimdu-site is er

ook in het Nederlands.

Een ‘listing’ van je kamer of huis (met

foto’s, een aanbeveling van de buurt

en alle pluspunten die je kunt beden-

ken) kost niets. De sites rekenen com-

missie. De ‘host’ draagt 3 procent af,

de ‘guest’ betaalt een toeslag van 12

procent op de kamerprijs. De gastheer

kan alle bedragen zelf bepalen, ook

een eventuele vergoeding voor de

schoonmaak, of een borgsom. De ver-

huurder bepaalt ook zelf wie er in zijn

huis komt; niemand kan boeken zon-

der toestemming vooraf.

Het precieze adres van de woning

blijft geheim totdat er is geboekt. Op

dat moment krijgen de deelnemers

ook pas mailadres en telefoonnummer

van elkaar. Airbnb verifieert zowel

‘host’ als ‘guest’ via een Facebook-

profiel, telefoonnummer en/of email-

adres. Wimdu belooft altijd eerst tele-

fonisch contact op te nemen voordat

de advertentie online gaat.

Bepaal zelf de kamerprijs
Iedereen kan zijn woning of een kamer

verhuren aan toeristen, als het aan

websites als Airbnb of Wimdu ligt. Dat

wil niet zeggen dat het officieel ook

mag. Dat is het risico van de gastheer

zelf. De regels kunnen per gemeente

verschillen. Zo staat Amsterdam, in Ne-

derland de belangrijkste bestemming

voor de websites, ‘short stay’ wel toe,

om het met name voor expats aantrek-

kelijker te maken. Maar dat mag offici-

eel vanaf een week tot aan een half

jaar. Korter dan een week wordt gezien

als een toeristisch verblijf. Dat mag vol-

gens de gemeente niet in gewone hui-

zen die niet voldoen aan de (veilig-

heids)eisen waaraan hotels wel vol-

doen. Bovendien betalen de gasten

geen toeristenbelasting (die wel via ho-

telovernachtingen wordt verrekend).

Wie de boekingen via een van de websi-

tes regelt, krijgt de vergoedingen (huur)

op een bankrekening of PayPal-account

gestort. Daar moet in Nederland veelal

belasting over worden betaald. Wie het

volgens alle regels wil doen, moet zich

mogelijk ook nog inschrijven bij de Ka-

mer van Koophandel. Informeer bij de

Belastingdienst (0800-0543), of kijk op

www.belastingdienst.nl onder ‘Tijdelijke

verhuur eigen woning’, ‘Verhuur deel ei-

gen woning’ en ‘Kostgangers’.

Kan dat zomaar?

idee ook te raar: onbekendemensen
die inmijn huis zittenmetmijn per-
soonlijke spullen. Ik kan hetme echt
niet voorstellen.’
Michiel, die nu staat geregistreerd bij

Wimdu, ziet er geen problemen in. ‘Ik
heb de echt persoonlijke spullen en

nog enkele kunstwerken weggehaald.
Maar wat kan er verdermisgaan? Ik
heb een keer een lipstickvlek op de
bank gevonden, ja, maar daar was ik
voor verzekerd. Het ergste vind herrie
of stank. Marihuana, dat wil ik inmijn
kamer niet hebben. Dan stuur ik ze

weg. Daarom kijk ik ook goed naar wie
er boeken. Liever geen heel jongemen-
sen. En zeker geen groepjes Italiaanse
jongens, die komen enkel om te blo-
wen.’
Doorgaans gaat alles goed, aldusMi-

chiel. De Bose-speakers voor de iPod

doen het nog steeds. De dvd’s staan er
nog. ‘Ik houd het ook wel een beetje in
de gaten. Ik heb zomijn trucjes. Als ze
langer dan een paar dagen blijven, kom
ik de handdoeken verversen. Dan kan
ikmeteen even rondkijken.’

Eric van den Berg

Illustratie Lars Deltrap
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