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809 Montclair Place, Woodstock, GA 30189  

 

 

 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  : אור כללית

בית די גדול אשר לו בית הינו ה .זור טוב בא ,קרקעבית פרטי על הזדמנות השקעה אטרקטיבית ב
הבית בעל גישה מעולה לעורקי , בנוסף .  )ר"מ 100 - כ(  sqft 1,160 –בנוסף מרתף בשטח של כ 

  .שכונתית ת שחייהשכונה בריכב . )בלבד דקות נסיעה 3 -כ( ולשלושה מרכזי קניות תחבורה ראשיים

  .)תנועת מכוניות אין שום(מיקומי יתרון  –הכיכר בקצה הרחוב  -  cul de sucממוקם ב הבית 

חדרים ועוד חלל שיכול להיות בקלות חדר  4למעשה יש בו אך  –חדרי שינה  3הבית הינו בן רשמית 
  .)חדרי שינה 5 -כ פוטנציאל ל"סה( נוסף

  .ביותר בשכונה בשנה האחרונההנמוכה  –שלנו הקנייה 

  .) sqft - ל $ 75לפי ( .155,000$ -כ  :כיום)  -  ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

  !!זאת הינה רק עבור בניית השטח ללא המרתףעלות 

  

בחישוב זה ( . בלבד" בלוקים"מעלות ה %06 - כ –  sqft - ל$ 5.44 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ 
  )!'והגראג, לא נכללים המרתף לשם שמרנות 

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( ספציפייםנתונים 

  .על קרקעבית פרטי : סוג נכס

וחלל שיכול , למעשה יש חדר נוסף שלא מוגדר כחדר שינה (  3: חדרי שינה:  חדרי שינה ואמבטיה
  . 1  - חצאי חדרי אמבטיה .2 –חדרי אמבטיה מלאים  )להיות מוסב לחדר שינה חמישי

  .של שתי מכוניות' גראג : חניית מכוניות

הינו ' שטח הגראג(.  שיראה טחהשר בוע  Sqft  2,064   - כ באתר המחוז רשומים :ידות הנכסמ
  ).לשטח זה בתוספת

  . sqft 1,160 - מרתף בשטח של כישנו  –בנוסף 

  .  1987 : שנת בנייה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

לאחר תשלום עלויות  -נטו( 000561,$ -מכירה ב  במקרה של תשואה מתוגד

)ד"כגון עמלת ברוקר ועו מכירה

  

מחושבות ו מוערכות בעמוד זה כל התשואות*(תשואה מהשכרה הערכתפירוט 

  שולם תשלום לחברת הניהול עבור מציאתש ולאחרר הרגע בו נכנס דיי לאחרמ כרונולוגית

  .)הראשון הדייר 

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

כאלמנט  שמרנות 
בחישוב התשואה 

 11רק  מחשיבים
חודשי שכירות 

 בשנה

אלמנט שמרנות 
$ 1,200  - נוסף  כ

אחזקה לשנה 
מעבר לעלויות (

 )הביטוח המשוערות
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :מרכיבי שיפוץ עיקריים

תועבר היתרה לחשבון ה  –במקרה שעלויות השיפוץ יהיו נמוכות יותר . מוערכותעלויות השיפוץ *
LLC אפשרות שעלויות השיפוץ תהיה גם גבוהות יותר עקב אלמנטים בלתי  קיימת .של המשקיע

למטרת  לצפייה יועברו למשקיע כל החשבוניות,לבקשת המשקיעו עם סיום העבודות.צפויים
  .שקיפות

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  .שנה 30 - תוך שימוש בחומרים המחזיקים כ )shingles(הגג החלפת 

  .אשר בו skylightלום ה חמעבודות הגג נסגור את כחלק 

  .התקנת כלוב ברזל  למדחס החיצוני+  מזגןרכישת 

  .חלקים מהחיפוי החיצוני של הביתהחלפת 

  .כל חוץ הביתצביעת 

  .רכישת מערכת חימום חדשה

שלט  + 'ג  כולל החלפת מנוע פתיחת דלתות הגרא,  חדשות והתקנתן 'דלתות גראגרכישת 
  .רחוק והתקנתו

  .דלת כניסההחלפת 

  .החלפת חלק מהמרזבים/תיקון

  .החלפת אביזרי אמבטיה

  .בנושא העובש במרתףטיפול 

  .דלת הזזה כפולה מזכוכיתהחלפת 

  .כל הרשתות בחלונותהחלפת 

  .גננות בחצרעבודות 

  :  עיקריות בודות פניםע

  .ותנור אפייה ונטה, גז, מדיח, מקרר –והתקנתם הובלתם , רכישת כל מכשירי החשמל 

  .הנדרשים גבסהתיקוני ביצוע כל , כולל תקרה –צביעת פנים של כל הבית 

  .דמוי שיש וכל דלתות הארונותמשטח  –המטבח  חידוש

  .החלפת חלק מהאביזרים הסניטריים

  .החלפת כל השטיח מקיר אל קיר
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  .במטבח vynlריצוף ה החלפת 

  .נקיון כללי של כל הבית ועליית הגג

 85,000 - ב "מכירה "ה  .)  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
  . היא למעשה הליך כינוס נכסים 2012בשנת 

בערך במה שהוא נמכר  "כמו חדש"אותו למצב של ומביאים  –למעשה רוכשים את הבית אנו 
  .יחסית להיוםמשמעותית נמוכות ו עלויות הבנייה היאז  –שנה  20 -לפני כ

  

  

 138,000$ -משכנתא של כנלקחה  – 2004בשנת . המשכנתאות אשר נלקחו על הבית תהסטורי
  .משמעותית אף מהמשכנתא האחרונהנמוך  –סך ההשקעה שלנו היום . 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  לאוטוסטרדה האטרקטיביתלראות את הקירבה ניתן  – במטרופוליןהמיקום 

  

  דקות נסיעה 3 - בכ לאוטוסטראדהנוחה  מרכזי קניות וגישה 3 –הבית בקרבת 
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   )יתרון(ממוקם בכיכר בקצה הרחוב ממוקם הבית 

  

  ר"מ 100 -מרתף של כבעל  –גדול יחסית בית 

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

מכוניות 2 - בו מקום ל 'חיצונית בנוסף לגראגנייה ח

  

דק אחורי רחב ידייםבית ל
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

עליו צופה גלריה גדולה בקומה השניה סלון רחב ידיים לבית  –הסלון 

  

איזור האח בסלון לעליון מן הגלריה אמבט 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

מאיזור האח בסלון אל דלת הכניסהמבט 

  

וחלף בחדשההזכוכית תדלת . מן הסלון אל היציאה אל הדק האחורי מן המטבחמבט 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

דש את משטחי העבודהחאנו נצבע את הארונות ונ – המטבח

  

המרווחנוסף של המטבח צד 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

'ם בחדר הכביסה הצמוד למטבח ולגראגהמיחיבור 

  

  כניסהקומת  –אורחים שירותי 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

הכניסה בקומת  –הורים  – השינהחדר 

  

  

  

  בעמוד הבאהמשך 
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ומקלחת הוריםשירותים 

 

  

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

נספר כאחד  שאינו – "בונוסחדר ה"ניתן לראות את ה מרחוק  – 2ה ממרחב פתוח בין חדרי קו
אל הסלון משקיפים והעץ ממנמעקה מימין . )הוא בנוסף להם( משלושת חדרי שינה

  

ילדים שינהדר ח
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שינה שלישידר ח

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

)לא נספר במניין חדרי השינה( "חדר הבונוס"
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ילדיםמקלחת ושירותים 

  

  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

המכירהלפני  ,כלל אם ב, אנו נשאף שיסודרבריצפה השקע לגבי השקע  – 'הגראג
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

 zvikaatl@gmail.com     0504389331 –צביקה 


