
בנכס השקעה  הזדמנות 
ליברפול! בעיר  מניב 

 
 

תשואה ברוטו: 7.20% 
7.1%     : תשואה נטו 

 
מחיר: 125,000 פאונד

 
אזור מעולה! 

לפרטים: 
052-7752143
02-6288829

בס"ד 



תקציר 
השקעה 

סוג הנכס 
קוטג' טורי דו קומתי , 3 חדרי שינה + סלון עם גינה

קדמית וחצר אחורית. מקלחת ושירותים גדולים. הנכס
יעבור שיפוץ איכותי. גודל: 89 מ"ר. 

פריים לוקשיין 

הנכס ממקום באזור פופלרי למגורים בייחוד 
למשפחות. קרוב לכל המרכזיים הקהילתיים 
 Seafort & Litherland קרוב לתחת הרכבת

 

זוכת פרס משרד ניהול 
הנכס ינוהל ע"י חברת Point Properties חברה ניהול 

מקומית זוכת פרס ניהול נכסים למשקיעים. 



35 Claremont Road , Liverpool, L21 1HT



 Yakel  דוגמאות שיפוץ של  חברת
הנכס יעבור שיפוץ לפני שיושכר לדייר. לחברת  Yakel ניסיון עשיר בשיפוץ והשבחת נכסים. בנכס יבוצע
שיפוץ מקיף ואיכותי על מנת להשכיר את הנכס לפי דרישות שוק השכירות באנגליה על מנת למשוך קהל
שוכרים איכותי. השיפוץ יכלול התקנת מטבח, שירותים, מקלחת, מערכת חימום, ריצפה וכו'. בתמונות שלמטה

ניתן להתרשם מעבודות שיפוץ שנעשו לאחרונה בנכסים אחרים על ידי החברה. 





 מחיר רכישה כולל בתוכו שיפוץ הנכס,
ריהוט הנכס,

מס רכישה SDLT , הוצאות משפטיות
ועלויות נוספות. 

(מחיר לא כולל דמי ליווי) 
 

חברת Yakel תחתום על הסכם מכירה
עם הרוכש וזהו הסכום הכולל שהמשקיע
יתבקש להעביר לצורך הרכישה לחברה. 

(סכום אינו כולל דמי ליווי העסקה)
 

כהטבה למשקיעים בשנה הראשונה לא
ייגבו דמי ניהול עבור ניהול הנכס. לאחר
שנה יגבו דמי הניהול בשיעור 8%

מההכנסה ברוטו. 
 

חברת Yakel מספקת אחריות על עבודות 
השיפוץ או על כל תקלה אחרת בשנה 

הראשונה ללא עלות.  
 

ביטוח מבנה ישולם ע"י בעלי הנכס. 

סיכום השקעה 



Location מיקום הנכס 
Seaforth מעט צפונית לעיר ליברפול Merseyside -הוא רובע ב

Seaforth Dock הוא מתקן התעוברה לשינוע נוסעים הגדול ביותר
בעיר שנפתח בשנת 1972 ופעיל מאז ועד היום.  

הנכס המוצע לרכישה להשקעה ממוקם במרחק 7 ק"מ ממרכז העיר 
ליברפול המאופניית בסגנונות אדריכליים מרהיבים. 

ליברפול היא אחת הערים ההסטוריות המתויירות ביותר בבריטניה. 

בעברה הייתה ליברפול אחד ממרכזי הסחר העולמיים המובילים 
בסוף המאה ה-19. ליברפול מפורסמת לא רק בהיותה מקום הולדתם 

של הביטלס אלא גם ביתן של 2 קבוצות כדורגל מקומיות ברמה 
עולמית אברטון וליברפול. 

בכל שנה , יותר מ-50 מיליון תיירים (תיירות פנים חוץ ופנים) מבקרים
בליברפול בגלל הכדורגל ותרבות המדהימה בנוסף לעולם הקולינרי

המגוון שלה , חיי לילה צעירים ותוססים של העיר. 



 
משרד בוטיק ממוקם במרכז העיר ירושלים המתמחה בשיווק נכסים מניבים וליווי משקיעים למגוון השקעות

באנגליה.
אנו מאמינים בהשקעות נדל"ן סולידיות ואיכותיות עם צפי לתשואה שנתית משוערת של כ- 8%  על ההון

המושקע. 
הנכסים המוצעים להשקעה נבחרים בקפידה כך שרק ההשקעות האטרקטיביות ביותר מוצעות לרכישה. 
על מנת לתת למשקיענו ערך מוסף בהשקעה, חברנו לחברת  יקל  המתמחה מזה 20 שנה ביזמות נדל"ן

וניהול נכסים באנגליה למשקיעים מעבר לים. 
 Yakel  היא חברה בריטית, הממוקמת בעיר ליברפול, המנהלת כ-700 נכסי מגורים ושטחי מסחר

למשקיעים בצפון מערב אנגליה. 

כיום פתוחה אפשרות לרוכשים להשקיע את כספם באפיק נדלנ"י איכותי וליהנות מתשואה חודשית מכובדת.  
באמצעותנו כל אחד ואחת יכולים להשקיע בנדל"ן מניב באנגליה תוך קבלת ליווי מקצועי ואדיב.

קצת עלינו 


