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 תמונת רחוב : 

 

 

 

 חזית הבית :

 

 

 

 

 

 



 סוג הנכס : 

2 fam  

 סטאטוס הנכס 

:  שיפוץ כולל לאחר    

בנייה עכשויוחודשו לפי קוד  כל השיפוץ נעשה תחת פיקוח של העיריה וברשיונות מלאים ! )חשמל , מים , בידוד, בנייה ) שיפוץ((  

 כל מערכות החשמל 

האינסטלציה כל מערכות   

 מעכרת הביוב בתוך הבית ) במרתף( 

הוחלפו מים  חימום ה מערכת   

 הוסף בידוד לבית

 כל הקירות שופצו בלוחות גבס חדשים 

דלתות כל ההחלפו   

חלונות הוחלפו כל ה  

(  )כולל  שיש מאבן גרניט מטבחים חדשים  2הוחלפו   

 הוכנס ציוד שימוש מטבח חדש )מקררים מיקרו תנור גז ( 

באמבטיות הקיימות .  2מהיסוד ושופצו (  3) מספר  בעליית הגג  הנבנתה אמבטיה חדש  

 הגג במצב מצויין וכמו כן גם הסיידינג , כל הבית נצבע והוא   אטרקטיבי להשכרה.

יקוח נוקשה ביותר לגבי שיפוץ בניינים וחידוש קודי בנייה השיפוץ נעשה ברישיון עיריה , עיריית וסט אייבן ידועה בפ  

 

 

 

 

 תאור המבנה : 

 בעת כניסה לבניין יש חדר מדרגות אשר מוביל לקומה השנייה העת טיפוס במדרגות . או כניסה לדירה בקומה הראשונה . 

4ו חדרים הושכר 6מתוך    4 202016.1.נכון ל   

ן + הבטחת שכר דירה לשנה שלמה חודשי ביטחו 2עלייית הגג הושכרה עם   

חודשי ביטחון + הבטחת שכר דירה לשנה שלמה 2הושכר עם  2בקומה  2חדר   

עבודות ומוכרת לבעלים מנכס אחר  2חודשי ביטחון הדיירת עובדרת ב  2הושכר לדיירת +  2בקומה  1חדר   

שנים  3עלה מ חודשי ביטחון + דייר עם מקום עבודה למ 2הושכרה עם  680קומה ראשונה חדר   

   

מאוד( יש חדר ארונות גדול  מתוכם  1ל )חדרי שינה גדולים !!  3הקומה הראשונה מחולקת ל   

החדרים חולקים סלון גדול מטבח וחדר אמבטיה  3וכל   

לחודש + חשמל וגז )לחימום מים וחימום מבנה בחורף(  $ 680-046שכירויות :  ב    



640$והארון שהוא גם קטן יותר     $ 660האמצעי  בבחדר  $ 680החדר הגדול הושכר ב   

 

 

 הקומה השנייה 

 2חדרים גדולים מאוד )לאחד יש חדר ארונות(  + מטבח + חדר אמבטייה בכניסה לדירה יש עליה )מדרגות( לעליית הגג ובו  2

 חדרים . חלוקה : חדר שינה וחדר אמבטיה + חדר ארונות . במעבר בין החדרים יש מקום לשולחן עבודה . 

  

 שכירויות :  

  536$חדר + חדר ארונות 

  856$ל מאוד( חדר רגיל )גדו

067$יחידת חדר פרטית בעליית הגג   

הכנסות :    



06+753+685+608+606+6046 =4065 $  

4065    x 12 = 078,84 $     GOI  

 

 

    

 

 הוצאות : 

  $ 600חשמל וחימום בחדר מדרגות :  550$ביוב :  $ 900מים :  $ 1100ביטוח :  $ 6044מיסים 

$ 2,000    %5וקנסי   $ 2500( %5דמי ניהול ) $ 1200תיקונים :  $ 500גינון :  $ 600פינוי  שלג :   

 

  $ 99451,סך הוצאות : 

 

99451-078,84נטו הכנסה מהנכס   

 =67823 $  

 

  $ 000031,מחיר מבוקש 

 

מהנכס  %75--ניתן לקבל מימון בנקאי כ   

  $ 000302,מימון סך :  

  16,300בחודש . סך שנתי : $ 1358עלות כ 

078,84$הכנסה        

$ 00061,הוצאות :   



$ 16,300עלות משכנתא :   

 

  048,61רווח לאחר מימון :                  

  $ 000103,  -  $ 000023,=    $ 00008,ע   הון מושק

00000/848,61,=          %6.20תשואה על ההון       

 

  ושמו לחימום וגזהוצאות חשמל 

  כל חודש בהוצאות  $ 110כל דייר משלם 

660x12= 7,920 

  ום אשר יספיק לחשמל וגז ושמן לחימום כלהערכתינו ומנסיונינו זהו ס

  )לתקופת החורף( ש"ח בשנה 2500נצטרך "לקחת" מההכנסה טנק שמן בסך  םגם א

(  16800 )ולא 14000=2500-16480  %71על עדין התשואה על הנכס תהיה מ  

 ניתן לקבל עם הנכס שירותי אחזקה 

 


