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Wanneer voornemende ko-
pers die beskikbare wo-
nings in die mark oor-

weeg, is daar verskeie faktore wat 
’n rol speel om een of twee eien-
domme bo die res te laat uitstaan.

Hierdie faktore is normaalweg 
gesentreer rondom individuele 
behoeftes en voorkeure, maar 
daar is sekere algemene faktore 
wat vir die meeste kopers ’n aan-
wins in hul boekies beteken.

Een van hierdie faktore is ’n ei-
endom met lae instandhoudings-
kostes en uitgawes. Indien die 
maandelikse heffings van ’n deel-
titelskema laer is as dié van 
soortgelyke naburige skemas, sal 
die eienaars nie slegs gedurende 
hul besit ’n finan-
siële voordeel 
daaruit trek nie 
– wanneer dit by 
die verkoop van 
die eiendom kom 
het hulle dalk ook 
’n voordeel in die 
mark teenoor an-
der deeltitelske-
mas wat hoër hef-
fings vra.

Die stryd om 
uitgawes so laag 
as moontlik te 
hou is daarom een 
wat deeltitelske-
mas se trustees, 
sowel as die eie-
naars al te goed ken . . . 

Heffings te laag 
Gedurende die laaste paar weke 
het verskeie deeltiteleienaars na-
vrae aan my gerig waar almal 
min of meer dieselfde onderlig-
gende probleem het, naamlik: die 
skema se heffings is te laag om al 
die onkostes te dek en daar is nou 
groot instandhoudingsprobleme 
waarvoor daar nooit voorsiening 
gemaak is nie.

Die meeste van hierdie navrae 
wat aan my gerig is spruit voort 
uit eienaars wat hulself verwittig 
het van die reëls en wetgewing en 
vrae begin vra het oor hul onder-
skeie deeltitelskemas se finansies 
en bestuur. Hoe fantasties!

Die jammerte is dat die “be-
stuursagente” (soms ’n vriend 
van ’n vriend . . .) of trustees, in al 
hierdie gevalle, nie so opgewonde 
was soos ek oor hul eienaars se 
deeltitel-kennis nie, maar besluit 
het om hulle af te maak as kwaad-
stokers wat krap waar dit nie 
jeuk nie.

Die tekortkominge kon dus nie 
intern opgelos en herstel word 
nie, maar moet nou met ’n kop-
stampery gepaardgaan tot hulle 
besef dat hulle “ongelukkig” nie 
bo die wet verhewe is nie. 

Dié dokumente help 
Die Bestuurswet en -reëls is dié 
belangrikste dokumente wat ‘n 
trustee of eienaar van kennis 
moet dra.

Dit is vir my skrikwekkend 
as ek agterkom hoeveel deeltitel-
eienaars daar is wat nog nooit 
een van hierdie dokumente onder 
oë gehad het nie.

Eiendomme

‘Goedkoop’ 
heffings sowaar 
by tye ‘duurder’

Hierdie wet en reëls het oor de-
kades spesifiek ontwikkel tot die 
eindproduk wat dit vandag is. Dit 
help eienaars om op ’n vreedsame 
wyse die bestuur en finansiële be-
planning van ’n deeltitelskema 
onder beheer te kry.

Die raamwerk vir die begroting 
word duidelik uiteengesit, so 
waarom sal trustees of deeltitel-
eienaars steeds besluit om dit te 
ignoreer en ten alle koste die 
goedkoopste moontlike heffing te 
gaan vasstel? 

Pasop vir té goedkoop 
Ek glo dit is omdat eienaars besef 
die besit van hul bate is tydelik 
en voel hulle wil nie geld voor-
sien vir iets wat eers geïmplimen-
teer gaan word lank nadat hulle 
nie meer eiendom in die betrokke 
skema besit nie.

Die kumulatiewe uitwerking 
hiervan is dat almal so min as 
moontlik oor baie jare bydra.

Hierdie deeltitelskema eindig 
dan in ’n broekskeur-situasie 
waar die basiese uitgawes nie 
eers gedek kan word nie. Die ad-
ministrateurs moet dan uiteinde-

lik inspring en pro-
beer red wat daar te 
redde is.

Dit mag dalk so 
wees dat jy as eie-
naar net tydelik ’n 
woning in ’n spesi-
fieke deeltitelskema 
besit en ná ’n paar 
jaar weer na ’n an-
der skema trek, 
maar wat as die eie-
naars in jou nuwe 
skema ook sulke toe 
beursies gehad het?

Dan tref die spesi-
ale heffing jou dalk 
dáár om ’n dak te 
herstel wat nooit in-

stand gehou is nie omdat die ske-
ma se heffings ten alle koste laag 
moes bly . . .

Laaste sê 
Moet grondeienaars maar nie oor 
die algemeen liewer die eien-
domsmark as hul “bate” beskou 
nie en besef dat ons almal beter af 
is en bevoordeel word deur ske-
mas wat doeltreffend in stand ge-
hou en bestuur word?

Deeltiteleienaars moet begin be-
sef dat redelike en beredeneerde 
heffingbydraes wel tot hul indi-
rekte voordeel is – al is jy nie 
eendag meer daar om die nuwe 
hek waarvoor almal nou spaar te 
waardeer nie. Jy moet eerder 
hoop dat jy nie in jou volgende 
deeltitelskema jou aftreefonds sal 
moet aanwend om vir ’n ander ou 
se nalatigheid in te staan nie.

Ek stem saam daarmee dat lae 
kostes absoluut ’n voordeel vir ei-
endomseienaars inhou.

Trustees moet werklik hul bes 
doen om heffings so laag as 
moontlik te hou, maar hou tog 
binne die raamwerk wat deur die 
Bestuurswet en -reëls daargestel 
word omdat dit voorsiening vir 
die toekoms maak. Ál is dit dalk 
uiteindelik tot ’n ander deeltitel-
eienaar se voordeel . . . 
) Jou kontak: Malan is ’n prokureur 
verbonde aan die firma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes. Vir enige eiendomsverwante 
navrae, regsadvies of inligting oor 
kursusse, kontak Malan deur ’n 
e-pos na info@dhmlaw.co.za te 
stuur of die kantoor by 021 851 
0359 te bel. Belangstellendes 
kan ook die webwerf by 
www.dhmlaw.co.za vir meer besoek.

PASOP VIR TÉ LAE HEFFINGS IN SKEMA

‘‘Jy moet eerder 
hoop dat jy nie 
in jou volgende 
deeltitelskema 
jou aftreefonds 
sal moet 
aanwend om 
vir ’n ander ou 
se nalatigheid in 
te staan nie.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM EN 
DIE REG 

saam deurbring en kinders kan 
grootword in ’n veilige omgewing 
danksy 24-uur bemande beveili-
ging, ’n hekhuis met toegangsbe-
heer asook verskeie parke en 

speelplekke waar hulle kan bal-
jaar.  Inwoners het ook maklike 
toegang tot verskeie geriewe in 
die omgewing om hul daaglikse 
take te vergemaklik. 

ADVERTENSIE | BONSAI-LANDGOED

Die nuwe Bonsai-landgoed wat 
deur MSP Developments ontwik-
kel word, is maklik om te vind in 
Langeberg Ridge net buite Dur-
banville-sentraal.

Danksy die welige plantegroei 
kan jy diep asem skep in dié resi-
densiële landgoed. 

Dié landgoed het 28 bewaarde 
bome van so hoog as 9 m en in-
woners sal verfris en ontspanne 
voel in die teenwoordigheid van 
Moeder Natuur. 

Bonsai-landgoed bied luuks-
heid, bekostigbaarheid en funksi-
onaliteit wat moeiteloos gekom-
bineer is om ’n heilsame leefstyl 
te waarborg. 

Hier kan gesinne gehaltetyd 

Bonsai is naby die Capegate-
inkopiesentrum, ’n gimnasium, 
topskole soos Curro asook die 
Durbanville gholfklub.  

Jong paartjies en gesinne, eer-
ste-keer-kopers asook beleggers 
sal bly wees oor die toeganklike 
pryse vir tweeslaapkamerwoon-
stelle vanaf R1 399 900 en drie-
slaapkamerwonings vanaf R2 299 
900 (geen oordragskostes)

Die wonings kom standaard 
met Bosch-toebehore, ’n ingebou-
de braai en ’n ommuurde tuin. 
Die woonstelle kom weer met 
twee parkeerplekke, Bosch-toebe-
hore en ’n ingeboude braai op die 
patio wat ideaal is vir vermaak. 

Vir meer inligting oor Bonsai-

landgoed, bel gerus vir Eric Gro-
bler en Marcel van Zyl by 
087 802 9005 of stuur e-pos na 
sales@bonsaiestate.co.za. 

Splinternuwe Bonsai-landgoed bied jou 
luukse verblyf in hartjie van die natuur

Die luukse, moderne huise kom met besonderse afwerkings- en toebehore.    Bonsai-landgoed bied inwoners ’n heilsame leefstyl in ’n goed beveiligde omgewing.                              Foto’s: VERSKAF 

Bonsai het ook buiteluggeriewe soos speelplekke vir kinders.

Sleutel
V Slaapkamers: 2 of 3
V Adres: Langeberg Ridge
V Prys: Vanaf R1 399 900 (geen 
oordragskoste)
V Agent: Eric Grobler en Marcel 
van Zyl
V Kontak: 087 802 9005,
sales@bonsaiestate.co.za of
www.bonsaiestate.co.za

Loer aanlyn vir nóg Eiendomme
Indien jy op soek is na ’n storie wat voorheen in 
Eiendomme verskyn het of selfs net die jongste 
inligting nodig het, gaan loer gerus aanlyn by net-
werk24.com/za/die-burger/eiendomme.

Daar is ook ontledings deur kenners op hul on-
derskeie gebiede, asook lekker wenke vir huisko-
pers en -verkopers.


