
HousingAnywhere.com modtager €5 millioner i finansiering fra 

virksomheden bag den Italienske bolig gigant 
Med denne serie A finansiering, vil den hollandske bolig platform for international 

udvekslingsstuderende ekspandere til flere byer og lande.  
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Rotterdam –  Bolig platformen for international udvekslingsstuderende, Housinganwyhere.com har 

modtaget €5 millioner I deres seneste finansierings runde. Start-up virksomheden som er baseret I 

Rotterdam, tilbyder studerende bolig muligheder, alt fra etværelses lejligheder og værelser, til 

huse, for internationale studerende verdenen rundt. HousingAnywhere.com vil bruge deres 

finansiering til at accelerere deres platforms vækst og udvide til flere universiteter I det vestlige 

Europa og i USA. Finansierings selskabet kommer fra Italienske Real Web, som er ejer af Italiens 

største online bolig platform, og den hollandske venture kapitalist henQ. 

Finansiering fra Italien og Holland  

Størstedelen af finansiering kommer fra Real web, den italienske virksomhed som ejer den online 

bolig  platform; Immobiliare.it. Hollandske venture Kapitalist henQ investerede også I 

HousingAnywhere.com, henholdsvis €1 Million. Van Deuren: “Med denne nye finansiering kan vi 

forsætte vores platforms hurtige vækst. Det har stor værdi for os, at en stor international virksomhed 

som Real Web har sluttet sig til os. De har en rig viden og erfaring inden for det online bolig marked 

og vi kan lære meget fra dem. Det at henQ har stillet finansiering til rådighed betyder at de har stor 

tiltro til vores platform”.  

Bolig til studerende I udlandet  

HousingAnywhere.com var stiftet I 2009, da CEO og stifter Niels van Deuren forberedte sig til sit 

udvekslingsophold I Singapore. Det viste sig at det var en udfordring at finde en passende bolig I en 

by hvor han ingen kendte. “En del udlejere og fremlejere vil have at du betaler forud, så de er sikre 

på at du møder op. Men for en studerende kan det være et ret stort skridt at overføre penge uden, 

at have set stedet først.”  

Tryg og sikker for både studerende og udlejer 

Van Deuren lancerede HousingAnywhere.com for, at imødekomme dette problem. Bolig ejere og 

kommercielle bolig virksomheder tilbyder lejligheder, og andre typer af bolig gratis på 

HousingAnywhere.com platformen. Alle transaktioner foretages sikkert gennem 

HousingAnywhere.com, og den første måneds husleje bliver kun overført efter, at den studerende 

har set og godkendt sit nye hjem.  

Fremlej dit eget værelse 

Studerende der tager til udlandet for, at studere kan også fremleje deres værelse eller lejlighed på 

HousingAnywhere.com, det sparer dem for, at skulle betale for dobbelt husleje I forbindelse med 

deres udvekslingsperiode. Platformen har et netværk af bolig kontorer fra mere end 130 partner 

universiteter, som anbefaler virksomheden til deres udvekslingsstuderende. Konceptet har allerede 

vist sig at være succesfuldt. HousingAnywhere.com har mere end 450,000 lejemål I over 50 

forskellige lande, med mere end 100,000 aktuelle ledige lejemål.  

International vækst  

Den nye finansiering gør, at platformen kan ekspandere til flere lande og byer hvor der er mange 

udvekslingsstuderende, så som USA og det vestlige Europa. Det er her, at det populære EU Erasmus 



udvekslingsprogram alene mobilisere omkring 270,000 udvekslingsstuderende hvert år. 

HousingAnywhere.com er sat til, at nå 60 lande næste år, og udvide til 100 i 2018. Et tusinde nye 

lejemål er tilføjet til platformen ugentlig. Når væksten accelerer, vil virksomhedens ansatte også 

forhøjes.  

Om HousingAnywhere.com  

HousingAnywhere.com er verdens førende internationale bolig platform for Internationale 

udvekslingsstuderende, med over 100,000 aktive lejemål I mere end 50 lande. Virksomheden stiller 

en platform til rådighed, hvor studerende kan leje eller fremleje deres værelser, når de tager til 

udlandet på udveksling eller i praktik. Ikke mindre end 130 partner universiteter, har anbefalet 

HousingAnywhere’s platform til deres udvekslingsstuderende. HousingAnywhere.com var stiftet I 

209 af Niels van Deuren, da han selv var på udkig efter en midlertidig bolig, I forbindelse med hans 

udvekslingsophold i Singapore.  


