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verkry. Verder word inwoners se 
veiligheid verseker deur biome-
triese toegangsbeheer met vin-
gerafdrukke, 24-uur bemande be-
veiliging en kringtelevisiekame-
ras.

Le Parc troon bo ander soort-

gelyke landgoedere uit, aange-
sien geriewe beplan word soos ’n 
nasorgsentrum op die terrein, 4 
km-lange stap- en fietsryroete 
asook kleiner parke. 

Die landgoed beplan dan ook 
verskeie ontspanningsgeriewe, 

soos die Le Grande-park, ’n buite-
luggimnasium, tennisbaan asook 
’n skaats- en speelterrein vir kin-
ders.

Daarbenewens is Le Parc naby 
aan topskole soos Paarl Gimna-
sium en La Rochelle, asook inko-

piegeriewe soos die Paarl Mall.
Vir meer inligting oor Le Parc-

residensiële landgoed se voor-
treflike wonings, skakel gerus vir 
Martin van Rooyen by 
083 452 6909 of Adéle Combrinck 
by 082 463 4838. 

Die beveiligde residensiële land-
goed Le Parc in die Paarl ver-
teenwoordig die ideale leefstyl 
vir gesinne wat lief is vir die bui-
telug. 

 Die Paarl se prag lê in die om-
liggende bergreekse, verskeie 
wynplase en ook die sterk ge-
meenskapsgees.

Le Parc bied tans drie- en vier-
slaapkamerwonings wat noukeu-
rig ontwerp is vir ’n stylvolle, 
moderne gesinsleefstyl.

Inwoners het ’n keuse van 
pragtige woning-uitlegte wat 
professioneel ontwerp is deur 
Malherbe Rust Architects. Na ge-
lang van jou styl en behoeftes, 
kan jy kies tussen twee binne-
ontwerpe – “Modern French” en 
“Modern Contemporary”. Albei 
opsies is geskep deur die talent-
volle binne-ontwerpkonsultant 
Niche Bespoke Interiors.  

Die pryse van wonings beloop 
tussen R2 395 000 en R3 395 000, 
met geen oordragskoste nie. 

By Le Parc is veiligheid ’n prio-
riteit. Daar is dus ’n merkwaardi-
ge hekhuis waar inwoners en be-
soekers toegang tot die landgoed 
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Le Parc bied luukse wonings met puik beveiliging

Le Parc-residensiële landgoed het uitstekende toegangsbeheer wat deel van die topgehalte-beveiliging vorm.                                                         Foto’s: VERSKAF

Voornemende inwoners het ’n keuse van luukse een- of tweeverdiepinghuise 
binne dié landgoed. 

Nie net is die wonings noukeurig en modern ontwerp nie, dit bied ook pragtige 
uitsigte oor die omliggende bergreekse. 

Sleutel
V Slaapkamers: 3 of 4
V Badkamers: 2 tot 4
V Motorhuise: 1 of 2
V Prys: Vanaf R2 395 000 tot 
R3 395 000 (geen oordrag-
koste)
V Kontak: sales@leparc.co.za of 
www.leparc.co.za
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Gereelde lesers van hierdie 
rubriek mag dalk wonder 
waarom enige persoon met 

gesonde verstand in ’n deeltitel-
skema sal wil koop.

Veral as die bestuur en bewo-
ning daarvan só gekompliseerd 
is soos ons weekliks in hierdie 
rubriek impliseer.

Dit klink dan soos een pro-
bleem op die ander, maar is dit 
werklik só ’n nagmerrie? Hou 
dit enige voordele vir voorne-
mende kopers in? Baie beslis ja! 
Kom ons bespreek enkele daar-
van: 

Veiligheid 
Die meeste deeltitelskemas maak 
voorsiening vir die beveiliging 
van hul inwoners – hetsy dit 
nou ’n grensmuur om die woon-
eenhede is, elektriese heinings, 
’n sekerheidswag wat toegangs-
beheer toepas, sekerheidskame-
ras of enige ander soortgelyke 
maatreëls.

Die koste van hierdie uitgawes 
om die kompleks te beveilig is 
normaalweg hoog en buite die 
bereik van die gemiddelde enkel-
titel-huiseie-
naar.

Wanneer jy 
’n eiendom in 
’n deeltitelske-
ma koop, word 
hierdie uitga-
wes onder die 
eienaars in die 
skema verdeel 
– en dit word 
aansienlik 
meer bekostig-
baar. Die inwo-
ners geniet dus 
die voordeel 
van ’n seker-
heidstelsel vir 
hul huishou-
ding teen ’n 
breukdeel van die prys. 

Verskeie geriewe 
Die moderner deeltitelskemas 
het soms ’n wye verskeidenheid 
bykomende geriewe wat vir die 
inwoners beskikbaar is.

Dit sluit onder meer ’n gimna-
sium, restaurant, tennis- of 
muurbalbane in, sowel as voet-
paadjies in die kompleks.

Selfs van die ouer of kleiner 
skemas beskik soms oor geriewe 
wat jy nie altyd eens by ’n enkel-
titelwoning sal teëkom nie, soos 
’n swembad, park of ’n groot 
tuin, sowel as posbus- en vullis-
verwyderingsgeriewe.

Die eienaars kan weer eens 
deur middel van gemeenskaplike 
bydraes toegang kry tot beter ge-
riewe as wat hulle moontlik al-
leen sou kon bekostig. 

Eiendomsbelasting
Die eienaars van deeltiteleien-
dom betaal eiendomsbelasting 
op hul wooneenhede en uitsluit-
like gebruiksgebiede. Die belas-
ting wat op gemeenskaplike 
ruimtes binne die kompleks be-
taalbaar is, is egter weer ’n ge-
deelde uitgawe. 

Instandhouding 
Alhoewel die inwoners van ’n 
deeltitelskema steeds hul eie de-
le en uitsluitlike gebruiksgebie-
de in stand moet hou, is dit da-
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Dís die 
voordele 
van dié 
eiendom

rem maar wonderlik dat hulle 
net die telefoon kan optel wan-
neer gure weer ’n huis se geut 
eis. En dan daag daar net ie-
mand op om dit reg te maak.

Die inwoner hoef nie te gaan 
dink oor wie om te bel nie. Daar 
is ’n groot kans dat die verseke-
ring die herstelkoste (of ’n deel 
daarvan) sal dra, en daardie eie-
naar hoef dus glad nie eens die 
bokant van ’n leer te sien nie. 

Gemeenskapsgevoel en bure
Vanweë die gemeenskaplike 
ruimtes wat daar in deeltitelske-
mas is vir die gebruik van almal 
wat daar woon, bly die inwoners 
altyd in kontak met ander men-
se. Dit kan ’n wonderlike gevoel 
van samesyn en gemeenskap in 
daardie woonomgewing skep. 

Ligging van die eiendom 
Sommige deeltitelskemas word 
op erwe in liggings gebou waar 
sekere mense nie andersins sou 
kon bekostig om te woon nie, 
soos byvoorbeeld by die see of in 
’n natuurreservaat.

Deeltiteleienaars kry dus die 
voordeel van ’n baie goeie lig-
ging, maar teen ’n bekostigbaar-
der prys. 

Finansiële administrasie 
Dit sit definitief nie in elke ou se 
broek om jaarliks ’n begroting 
op te stel vir die finansiële be-
stuur van sy eiendom nie – en 
dan om nog boonop by daardie 
begroting te hou nie.

Die Deeltitelwet bestaan uit 
verskeie voorskrifte rakende die 
finansiële bestuur van deeltitel-

skemas.
Dit kan dalk 

baie veeleisend 
klink, maar dit 
is net so voor-
delig vir die ei-
enaars dat ie-
mand daardie 
mate van be-
planning uitoe-
fen, dit aan die 
eienaars kom-
munikeer, 
idees ingewin 
word en dat 
daar uiteinde-
lik geouditeer-
de finansiële 
state saamge-
stel word waar-

teen die skema se besteding ge-
meet kan word.

Wanneer dit reg gedoen word, 
skep hierdie finansiële bestuur 
’n raamwerk waarbinne eie-
naars se bates hul volle potensi-
aal kan behou.

Die streng wetlike raamwerk 
van deeltitelskemas bied dus be-
kostigbaarheid, beskerming, se-
kerheid en standvastigheid wat 
voordelig is vir voornemende 
kopers, sowel as die bestaande 
eienaars in ’n deeltitelskema.

Indien die reëls en wetgewing 
jou onseker laat voel, lees dit ge-
rus soos die “storie” wat dit is 
en jy sal besef dat dit nie só ge-
kompliseerd is soos wat baie 
voorgee nie.

Wanneer deeltitelskemas vol-
gens die wetgewing en reëls be-
stuur word – en almal weet wat 
van hulle verwag word, sowel as 
wat hulle kan verwag – dán eers 
kan die voordele wat hierdie ti-
pe bewoning vir deeltiteleie-
naars inhou werklik ervaar 
word.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting, eiendomsverwante 
navrae of inligting oor kursusse vir 
trustees, stuur e-pos na haar by 
info@dhmlaw.co.za. Belangstellen-
des kan ook die kantoor bel by 
021 851 0359.

‘‘Wanneer 
deeltitelskemas 
volgens die wetgewing 
en reëls bestuur word 
en almal weet wat 
van hulle verwag 
word, sowel as wat 
hulle kan verwag, 
dán eers kan die 
voordele ervaar word.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za
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