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Vrijstaand wonen op ruime kavels aan vaarwater  



TYPE VIENNA 
De Vienna is een luxe ruime woning met een moderne kubistische 

uitstraling. De begane grond heeft een zeer grote woonruimte met 

veel daglicht wat een comfortabel woongenot geeft. Op de eerste 

verdieping bevinden zicht 3 slaapkamers en een badkamer.

Omdat de Vienna aan de nieuwste duurzaamheidseisen voldoet is 

de woning bijna energie neutraal. Het woonoppervlak van de basis 

woning bedraagt in totaal 130 m².

 

Naast de uitgebreide kleurvariatie heeft de Vienna ook een ruim 

aanbod aan casco opties. Hierdoor kunt u de woning geheel naar 

uw gewenste indeling en grootte laten aanpassen. 

CASCO OPTIES
◼ De woning wordt uitgevoerd als een levensloopbestendige 

woning met een extra slaapkamer en badkamer op de begane 

grond aan de voorzijde van de woning.
◼ De woonkamer aan de voorzijde van de woning wordt met  

1,20 meter verlengd.
◼ De slaapkamer en badkamer op de begane grond worden  

met 1,20 meter verlengd.
◼ De woonkamer aan de achterzijde van de woning wordt met 

1,20 meter verlengd.
◼ Aangebouwde garage en bijkeuken met toegang van garage 

naar bijkeuken en toegang van bijkeuken naar keuken.
◼ Aangebouwde garage zonder toegang naar woning.
◼ Aangebouwde bijkeuken met toegang naar keuken.
◼ De woning wordt voorzien van een tweede verdieping.
◼ Vrijstaande garage met zelfde metselsteen als de woning.

Gedetailleerde informatie, plattegronden, actuele prijzen, 

technische omschrijving, casco opties etc. kunt u verkrijgen  

bij Extenzo of de verkopende makelaars.
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Vrijstaande villa met een moderne, kubistische uitstraling  

  CAPPUCCINO   PREMIUM BORDEAUX

  ANTRACIET   CLASSIC RED   OFF WHITE
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  BASIS
  BEGANE GROND - 68 m2

  BASIS
  EERSTE VERDIEPING - 62 m2



Plattegronden en indelingen  

  MET UITBREIDING VAN  
  BIJKEUKEN EN GARAGE



  Kortom, wonen in een Vienna is wonen op maat!

MEER WETEN?
Wilt u weten wat Extenzo voor u kan betekenen?  
Neem dan contact met ons op.

Adres 
Extenzo BV ¡ Praediniussingel 17 ¡ 9711 AC Groningen

E-mail 
info@extenzogroningen.nl 

Telefoon 
050 549 27 50

WWW.EXTENZOGRONINGEN.NL

DISCLAIMER Deze brochure is met zorg samengesteld en kan desalniettemin onjuistheden bevatten. De in de brochure opgenomen 
artist impressions, tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en situatietekening zijn uitsluitend bedoeld als schematische 
voorstelling en hieraan kunnen met betrekking tot de uitvoering, de kleurstelling en de detaillering etc. geen rechten worden ontleend.

http://www.extenzogroningen.nl

