
HousingAnywhere.com recebe um investimento de 5 milhões de 

euros por empresa por trás de um gigante do alojamento on-line na 

Itália. 
Com esses investimentos, a plataforma internacional de habitação para estudantes 

nativa dos Países Baixos será capaz de chegar a mais cidades e países.  
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ROTTERDAM - HousingAnywhere.com, plataforma de habitação para estudantes internacionais 

recebeu 5 milhões de euros na sua última fundraiser. A start-up com sede em Roterdão oferece 

diferentes opções de hospedagem para alunos de intercâmbio ou estágio no exterior entre 

estúdios, quartos para sublocar e apartamentos, as opções são varias. HousingAnywhere.com 

pretende usar este investimento para impulsionar o crescimento da plataforma e se espalhou para 

a maioria das cidades universitárias da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. O financiamento 

vem do italiano Web real, dono da maior plataforma de habitação em linha italiana, e HenQ, 

investidor holandês. 

Um financiamento italiano e holandês 

A maior parte do financiamento vem da Real Web, a empresa italiana que possui a plataforma 

imobiliária online, Immobiliare.it. Holandês VC henQ também investe em HousingAnywhere.com. 

Anteriormente henQ realizou uma campanha de capital semente para HousingAnywere.com, 

gerando 1 milhão de euros. Niels Van Deuren: "Com este novo financiamento, podemos continuar o 

rápido crescimento da nossa plataforma é muito valiosa para nós como uma grande empresa 

internacional Real Web se juntou a nós. Eles têm uma riqueza de experiência no mercado imobiliário 

on-line e podemos aprender muito com eles. O fato que henQ também fornecem novos meios de 

financiamento significa que temos confiança em nossa plataforma ". 

Alojamento estudantil no estrangeiro 

HousingAnywhere.com foi fundada em 2009, quando o CEO e fundador Niels Van Deuren estava se 

preparando para sua própria intercâmbio acadêmico em Singapura. Encontrar alojamento adequado 

em uma cidade onde não conhecia ninguém provou ser um desafio. "Muitos proprietários exigem o 

pagamento do aluguel com antecedência para garantir que você realmente se presenta", lembra-se 

Niels Van Deuren ,” mas para um estudante fazer uma transferência de dinheiro sem ter que visitar a 

casa, é um grande risco. " 

Seguro para os alunos e proprietários 

Niels Van Deuren começou HousingAnywhere.com para resolver este problema. Os proprietários e 

agências imobiliárias oferecem apartamentos estudantil e outros tipos de alojamento na plataforma 

HousingAnywhere.com. Todas as transações ocorrem de forma segura via HousingAnywhere.com e 

aluguel do primeiro mês é transferido somente após o aluno viu e aprovou sua nova casa. 

Alugue o seu próprio alojamento 

Estudantes que se deslocam ao exterior para estudar também podem alugar ou sublocar seu próprio 

quarto ou apartamento HousingAnywhere.com, que os impede de ter que pagar o dobro aluguel 

durante o período de negociação. A plataforma tem uma rede de serviços de habitação em mais de 

130 universidades parceiras que recomendam o uso da plataforma para os seus estudantes 



internacionais e de intercâmbio. Este conceito já foi comprovado. O catálogo HousingAnywhere.com 

destacados mais de 450 000 propriedades em 50 países, com 100.000 acomodações atualmente 

vago. 

Crescimento internacional 

O novo financiamento permite que a plataforma para expandir a um maior número de países e 

cidades onde os principais programas de intercâmbio são mantidos como os EUA e Europa Ocidental, 

onde o programa popular de intercâmbio Erasmus mobiliza a cada ano 270.000 estudantes. 

HousingAnywhere.com deve chegar a 60 países no próximo ano, chegando a 100 em 2018. Uns mil 

novos lugares são adicionados à plataforma a cada semana. Como o crescimento se acelera, o 

pessoal da empresa também irá crescer. 

Sobre HousingAnywhere.com 

HousingAnywhere.com é a plataforma internacional para alojamento de estudantes a mais 

importante do mundo, com mais de 100 000 casas listadas em mais de 50 países. A empresa fornece 

a plataforma alojamento onde os alunos podem alugar e sublocar quartos quando vão para o 

estrangeiro para um programa de intercâmbio ou estágio. Nada menos que 130 universidades 

parceiras recomendem a plataforma HousingAnywhere.com para os seus alunos. 

HousingAnywhere.com foi fundada em 2009 por Niels van Deuren porque ele estava à procura de 

um alojamento temporário de estudante para o seu intercâmbio na Universidade de Singapura. 


