Kümme HomeLinki rahvusvahelist põhimõtet
koduvahetuse õnnestumiseks

1.

Kirjelda oma kodu ausalt nii kuulutuses kui
kogu kirjavahetuses. Soovid ju, et Sinu
koduvahetuspartner oleks saabudes meeldivalt
üllatatud, mitte pettunud. Ära kunagi varja
lemmikloomade olemasolu!

2.

Korrasta oma kodu. Arusaamad puhtusest
võivad erineda. Seepärast veendu, et põrandad
on tolmuimejaga üle käidud ja pestud, külmik
tühjendatud, pliit ja ahi rasvavabad, vann ja dušširuum
puhtad, aknad läbipaistvad ning pinnad tolmuvabad. Maja
üle värvida pole vajadust!

3.

Tee oma kappides, riiulitel ja sahtlites
piisavalt ruumi, et külalised saaksid
tühjendada kohvrid, seada oma asju
magamistubades, vannitoas ja teistes ruumides ning end koduselt tunda.

4.
5.

Jäta vähemalt kaks komplekti puhtaid voodiriideid ja rätikuid
voodi/inimese kohta.

Koosta selgesõnaline ja asjalik "Minu kodu ja ümbruse juhend" inglise
või mõnes teises külalistele mõistetavas keeles, mis sisaldaks kohalikku
turistiinfot ja selgitusi majapidamise kohta, s.h elektriseadmete kasutusest,
basseini või sauna korrashoiust, lemmikloomade ja toataimede eest
hoolitsemisest, prügiveost ja -sorteerimisest jne. Väärt arsti, hambaarsti, lapsehoidja,
heade restoranide ning abivalmite sõprade kontaktandmed on samuti alati oodatud.

6.

Sõlmi HomeLinki koduvahetusleping (HomeLink Exchange
Agreement), et vältida kõikvõimalikke arusaamatusi ning täpsustada, kes
kannab kulud seoses telefoni kasutamise ning elektri ja gaasi tarbimisega,
kindlustusjuhtumi ja õnnetuse puhul, ning
esmatarbe toiduained nagu jahu, suhkur,
õli jne.

7.

Kui võimalik, siis palu oma
pereliikmel, naabril või
sõbral Sinu juurest läbi
astuda ning saabuvad koduvahetuspartnerid vastu võtta. Neil on kindlasti
küsimusi, ja sellise vastuvõtu eest ollakse
kindlasti tänulikud.

8.
9.
10.

Jäta toiduaineid ja
joogipoolist esimeseks
söögikorraks. Ei midagi suurejoonelist, kuid külalised on saabudes
kindlasti väsinud ja näljased.
HomeLinkis on traditsioon jätta külalistele väike tervituskingitus: pudel
veini või šampanjat, mõni kohalik delikatess. Alati kena üllatus!
Ära unusta enne vahetuskodust lahkumist panna asjad tagasi
sinna, kust need võeti ja korrastada kodu — meeldiv vaatepilt ka
koju saabuvale perele!
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