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17230 Burgess Manor, Detroit MI 48219 

 

 אודות העיר

עם , Wayneמושבו של מחוז  רכזאלא גם מ, העיר דטרויט אינה רק העיר הגדולה ביותר במישיגן

כלכלי ותחבורתי משמעותי , דטרויט מהווה מרכז תרבותי. מליון איש 8.1-של למעלה מ יהאוכלוסי

המחבר בין מערכת הימות הגדולות , באזור מטרופולין דטרויט ומשמשת כנמל הגדול של נהר דטרויט

 . לשווקים עולמיים

ים ליה ומשקיעאהעיר עוברת התאוששות מרשימה ומשקיעים מרחבי העולם נוהרים , 5182מאז 

ם מספר משקיעים ידועים ובולטים משקיעים מיליארדים בפיתוח העיר וניתן לזהות פרויקטי. ן"בנדל

 .בתוך ומסביב לדטרויט מסיבית הבנירבים של 

 

 אודות הנכס

במיקום שקט הוא ממוקם . 8691יחידות דיור שנבנה בשנת  25 בניינים עם 5של  מדובר בקומפלקס

מול , בקצה המערבי של דטרויט, Lasher -ו  Grand Riverפינת הרחובות סמיכות לב ,אך מרכזי

בכל הדירות . שינה שני חדריעם אחד ודירות עם חדר שינה דירות  ישניין בב. MEIJER חנות הענק

ווילונות תריסים , שטיחים מקיר לקיר בכל הדירות יש. מכשירי חשמל ומזגנים, מים חמים, יש חימום

בנוסף . ותאורה, צבע, כולל שטיחים חדשים, מסדרונות הבניין עברו לאחרונה שיפוץ .על החלונות

מכונות כביסה עומדות  ניםיירשות דיירי הבנל. גימורים יוקרתייםבדירות שודרגו לאחרונה  82, לכך

 . גדול חניה מגרש יש בנין כלמאחורי  .יבוש בתשלוםיו
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 מפרט   תכנון תשואה

000220222$ 
 מחיר

Burgess Manor 17230 
Detroit, MI 48219 

 כתובת

 מספר דירות 72 שכר דירה חודשי 020,04$

0400080$ 
 ד שנתי"שכ

 -דירות עם חדר שינה אחד ו 02

 מספר חדרי שינה חדרי שינה 0דירות עם  80

040000$ 
 מקדם בטיחות % 10

 חדר שירותים אחד בכל דירה
 מספר חדרי שירותים 

0,90530$ 
 שנת בניה 1960 ד שנתי"הכנסה משכ

84% 
   ברוטו תשואה שנתית

 תוספות (שנתי)וטפות שהוצאות 

 מים וחשמל0 גז 000222$
 חניה יש

 הוצאות מנהליות 0222,,$
 מרתף יש

 חברת ניהול 040222$
 חימום ( מרכזי  )יש 

 קירור (מרכזי  )יש  ביטוח מבנה 840222$

 אחזקה שוטפת 020222$
  

   הימיסי עירי 00922$,

   מ"בלת/ מקדם ביטחון 820222$

        סיכום

 כ הוצאות קבועות"סה  0090922$
 לכל יחידה  $500000יחידות השקעה של  61

 מהחברה והנכס 6001%המקנה בעלות על 

 0 מהחברה 33%כ עומדים למכירה "סה

CYT  מהחברה 16% -תחזיק ב. 

0820922$ 
 הכנסה שנתית נטו

5% 
 תשואה


