
Logo variaties

• Er zijn een aantal variaties hoe 
je dit logo kan gebruiken. Logo 1 
word gebruikt als icon, logo 2 is 
het volledige logo en logo 3 is 
een logo stempel.
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VRIJSTAAND WONEN MET 
EEN ROYAAL KARAKTER

4 royale vrijstaande woningen 

inclusief garage op ruime kavels

ONTWIKKELING EN REALISATIE

www.rutgergietema.comwww.vdmwoningen.nl

VERKOOP

Dijkstra Makelaardij Zuidhorn
0594 - 501501 | info@dijkstramakelaardij.nl
www.dijkstramakelaardij.nl

Nieuwbouw Groningen
050 - 5472222 | www.nieuwbouwgroningen.nl
info@nieuwbouwgroningen.nl

* Tekeningen en ‘‘artists impressions’’ zijn indicatief en zo natuurgetrouw 

mogelijk getekend, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



DORPS WONEN VLAKBIJ 
DE STAD
• Gasloos en energieneutraal (EPC=0)

 Lage energielasten door een maximale isolatie. 

 Het comfort van de woning is hoog en uw   

 energierekening blijft laag. 

• Onder architectuur ontworpen

 Het kleinschalige plan vormt een ensemble van   

 dwars- en langsgeplaatste woningen, met een lichte  

 en rijke uitstraling.

• Vloerverwarming op de begane grond

 Nooit meer koude voeten! Door vloerverwarming op  

 de begane grond ervaart u een fijne gelijkmatige  

 warmte.

• Sanitair en tegelwerk inclusief 

 Uw badkamer wordt compleet afgewerkt met sanitair  

 en tegelwerk naar keuze.

DE OOSTERGAST, VAN NATURE DUURZAAM

In de Oostergast staat duurzaamheid centraal. 

Voor de 4 woningen is daarom alvast gekozen voor 

gasloos wonen. Dat betekent dat er helemaal geen 

gasaansluiting in de woning aanwezig is. In de 

Oostergast geniet je duurzaam van de natuur!

Elk van de vier woningen krijgt een 
bakstenen gevel in een eigen 
kleurnuance, geselecteerd door de 
architect. De woningen krijgen een rijke 
uitstraling door de toepassing van 
houten gevelbekleding en keimwerk. 
Daarnaast zijn de woningen heerlijk licht 
door de vele ramen.

Type BREED en type DIEP
Woningtype BREED en woningtype DIEP 

worden beiden bereikt door een 

gedeelde brug. De brug en de ruime 

opzet van de entree met veel groen en 

water dragen bij aan uw woonkwaliteit. 

Beide woningtypes zijn standaard 

voorzien van een garage. Op de begane 

grond komt u met een ruime entree de 

woning binnen. Met ruim 55 m2 

vloeroppervlak biedt de woonkamer 

genoeg ruimte voor een volwaardige 

zitkamer, een ruime eethoek en een 

riante keuken. Hier is voldoende ruimte 

voor familie en vrienden!

Met standaard vier slaapkamers is ook 

de verdieping lekker ruim. Datzelfde 

geldt voor de badkamer, hierin passen 

bad, separate douche, toilet en dubbele 

wastafel. Op zolder vindt u tenslotte de 

installaties en bestaat de mogelijkheid 

nog eens twee extra slaapkamers te 

realiseren.
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RANASTRAAT

• Indelingsvrijheid en prijszekerheid 

 In overleg zijn verschillende opties mogelijk. 

 Op voorhand heeft u prijszekerheid.
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