
קנרו טקסס. 77304 עיר  ומיקוד $195,000 מחיר הנכס
1,752   sqft- שטח הבית  ב $1,950 רישום הנכס  - משוער  1%
5,920 sqft-שטח המגרש  ב $350.00 דו"ח בדיקת הנכס

1 מספר קומות $3,900 סיוע ופיקוח בקנית הנכס 
$111.30 sqft  -מחיר הנכס ל $0.00 הוצאות נוספןת

2013 שנת הבניה $201,200 מחיר הקניה במזומן

תשואה משכירות ברוטו לחודש לשנה הכנסה משכירות

10.31% $1,675.00 $20,100.00 שכר דירה

הערות לחודש לשנה
שנת המס   2017 $343.58 $4,123.00

העלות היא משוערת $116.83 $1,402.00
$30.00 $360.00

$167.50 $2,010.00
הדייר משלם --- ---
הדייר משלם --- ---

$657.92 $7,895.00
$1,017.08 $12,205.00

--- 6.26%

הערות מהמוכר Slab    יסודות                                                        אבן
גג הבית                                                    תרכובת

בניה חיצונית                                               לבנים & עץ
אריחים למינציה ועץ ריצוף

חימום וקירור                                           מרכזי / חשמל 
מכונת כביסה ויבוש                                              חיבור בקיר

משטחי המטבח                              גרניט
גז כיריים                       
גז תנור 
כן מדיח כלים
כן טוחן אשפה

כן מיקרוגל

כן  אח
מכוניות   2 גרז

Lynn Gilath
REALTOR, MRP

NB Elite Realty

1644 W. Alabama St.

Houston, TX 77006

Local (Israel only): 03-686-1050
 Cell: 832.962.3009

Picture courtesy by Francois Delille of NB Elite Realty  . If you have a brokerage relationship with another agency, this is not intended as a solicitation. All Information deemed 
reliable, but is not guaranteed.

בית מחודש.   תהיינו 
מחדר אוכל  גדול.עם 

ריצפת עץ.  מטבח 
מורחב עם משטחי גרנית 

אי במטבח והרבה 
ארונות. פטיו מוגן מאחורי 

הבית. ,קל להשכיר 
השקעה נהדרת..  בתי 

ספר:   יסודי, חטיבת 
בינים ותיכוני, באזור 

המגורים

בית משופץ לחלוטין
     לראות תמונות נספות של הנכס, הקש על החץ לדף הבא.

                    אנחנו ננהל משא ומתן עם המוכר למחיר קניה יותר טוב בשבילך  

                     סה"כ ההוצאות                 
             הכנסה נטו מהשכירות

     תשואה נטו ממחיר הנכס  ב %

חדרי שינה:3     אמבטיות ושירותים:2       רק שירותים: 0             תיאור הבית                                                 בית שתי קומות

מס רכוש
             ביטוח הנכס            

                     תחזוקת הנכס                 
                    ניהול הנכס  -  10%        

                            מים, צמחיה, אשפה                     
                              חשמל, גז, כבלים                        

HOUSTON INVESTMENT CORNER
CASH  בית פרטי למשפחה / וילה

HR 10-01     שלח את מס הנכס במייל ללין גילת לאינפורמציה נוספת על הנכס  ←          מספר הנכס            
מידע על הנכס

הוצאות הבית


