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As ’n eienaar van ’n een-
heid in ’n deeltitelskema, 
het jy seker al gehoor van 

’n reg tot uitbreiding wat deur 
’n ontwikkelaar gereserveer 
word. 

Dit is ’n reg wat aan ’n ont-
wikkelaar beskikbaar is – in 
terme van artikel 25 van die 
Deeltitelwet – om op ’n latere 
stadium verdere eenhede, uit-
sluitlike gebruiksgebiede of ge-
meenskaplike eiendom in ’n 
skema te skep deur nuwe ge-
boue op te rig, of bestaande ge-
boue uit te brei. 

Hierdie reg word deur die 
ontwikkelaar “gevorm” wan-
neer hy of sy die ontwikkeling 
beplan. Dit word dan uiteinde-
lik met die opening van die 
deeltitelregister by die aktes-
kantoor genoteer. 

Die deeltitelskema kan dan in 
fases ontwikkel word. 

Só werk dit 
Ten einde ’n reg tot uitbreiding 
te registreer, moet die ontwik-
kelaar ’n gedetailleerde plan om 
goedkeuring indien. 

Hierdie plan moet spesifiseer 
presies wat hy/sy beplan om te 
bou en in watter tydperk dié reg 
uitgeoefen gaan word. 

Dié gedetail-
leerde plan van 
uitbreiding moet 
onder andere die 
volgende inlig-
ting insluit: 
) die ligging, 
hoogte en dek-
king (op skaal) 
van die voorgeno-
me geboue; 
) parkering, in-
gange en uitgan-
ge; sowel as 
) ’n uiteenset-
ting (op skaal) 
van waar die nu-
we dele, gemeen-
skaplike eiendom 
en uitsluitlike ge-
bruiksgebiede 
gaan wees. 

Die plan moet verder aantoon 
wat die deelnemingskwotas van 
die hele skema sal wees nadat 
hierdie reg uitgeoefen word en 
die skema uitgebrei is. 

Daarbenewens moet die plan 
ook besonderhede bevat raken-
de ’n verskil in boumateriaal in-
dien dit dalk gebruik mag word, 
sowel as ’n handvol verskeie an-
der vereistes.

Die ontwikkelaar kan dus nie 
net ’n sogenaamde “oop” reg re-
serveer nie. Die reg moet in be-
sonderhede beplan word om 
aan voornemende kopers in die 
skema ’n goeie idee te gee van 
wat hulle van die skema kan 
verwag, en wat die aard van hul 
belegging aan die einde van die 
dag gaan wees. 

En verder? 
Die reg tot uitbreiding moet 
deur die ontwikkelaar uitgeoe-
fen word binne die tydperk 
waarvoor dit gereserveer word 
– anders verval daardie reg. 

Hierdie tydperk mag slegs 
verleng word indien die eie-
naars in die deeltitelskema deur 
middel van ’n eenparige besluit 
toestem daartoe en alle ver-
bandhouers se goedkeuring vir 
die verlenging verkry word. 

Die Notaris moet hierdie reso-
lusie en goedkeurings verkry 
voor die gereserveerde tydperk 
verval en hy/sy moet hierdie 
dokumente veilig in sy protokol 
lêer bewaar.
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DEELTITELSKEMAS

Uitbrei: 
Só werk 
dié reg

Waar daar so ’n reg tot uit-
breiding ten gunste van ’n ont-
wikkelaar gereserveer is, be-
paal artikel 25(14) van die Deel-
titelwet dat hierdie reg deur 
eienaars aan voornemende ko-
pers in die koopkontrak open-
baar moet word. 

Voornemende kopers moet 
dus bewus gemaak word daar-
van dat die deeltitelskema 
waarin hulle belê later moont-
lik kan verander. 

Aangesien dit gebruik is in 
die praktyk dat eiendomsagente 
die koopkontrak in “standaard 
kooptransaksies” aan die koper 
en verkoper voorsien, is dit dan 
ook belangrik dat eiendoms-
agente daarvan bewus moet 
wees dat hierdie bepaling in die 
kontrak ingesluit moet word in-
dien só reg deur ’n ontwikke-
laar voorbehou is. 

As die standaardkontrakte be-
skikbaar nie hiervoor voorsie-
ning maak nie, moet só bepa-
ling bygevoeg word. 

Dit sal natuurlik beteken dat 
eiendomsagente eers moet vas-
stel of so ’n reg wel voorbehou 
word, voordat hulle die eien-
dom begin bemark. 

’n Aktebesorger kan vir die 
verkoper of eiendomsagent 
hiermee van hulp wees. 

Pasop hiervoor 
Indien ’n ontwikkelaar steeds ’n 
reg tot uitbreiding in ’n skema 
hou en die eiendom word ver-
koop sonder dat die koopkon-
trak hierdie reg openbaar, sal 
die koper in terme van artikel 
25(15) van die Deeltitelwet uit 
die kooptransaksie kan tree. 

Dit sal katastrofies wees vir 
die verkoper en waarskynlik 

ook vir die eien-
domsagent, en 
deeltiteleienaars 
moet liefs hier-
teen waak. 

’n Gesoute ak-
tebesorger sal by 
ontvangs van ’n 
ondertekende 
koopkontrak na-
gaan of daar aan 
hierdie vereiste 
voldoen is en die 
nodige dokumen-
tasie in plek kry 
waar dit nie die 
geval is nie. 

Verkopers en 
eiendomsagente 
moet egter maar 
eerder proaktief 

optree en seker maak dit is ge-
doen – in stede daarvan om op 
hierdie vangnet staat te maak. 

Indien die reg tot uitbreiding 
nie binne die gereserveerde tyd-
perk deur die ontwikkelaar uit-
geoefen word nie, sal die reg tot 
uitbreiding in die regspersoon 
(alle eienaars) vestig. 

Hierdie reg kan dan deur die 
regspersoon self uitgeoefen 
word – óf deur ’n sodanige per-
soon of entiteit aan wie dié reg 
regmatig gesedeer word. 

Laaste sê 
Dit is regtig raadsaam om regs-
advies te bekom rakend die uit-
oefening, verstryking of sessie 
van ’n reg in terme van artikel 
25 van die Deeltitelwet. 

Die feite in elke saak is uniek 
en daarom kan die uitkomste of 
gevolgtrekkings van elkeen wis-
sel van mekaar. 

) Jou kontak: Malan is ’n proku-
reur verbonde aan die firma Du 
Plessis Hofmeyr Malan Ing. in So-
merset-Wes. Die firma skep indivi-
duele opleidingskursusse vir trus-
tees, agente of eienaars op ver-
soek. Dit is ’n kombinasie van hul 
standaard-trusteekursusse en die 
skema se unieke dokumente. Dit 
kan dan jaarliks deur nuwe trus-
tees in die skema voltooi word. 
Stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za of skakel die 
kantoor by 021 851 0359 vir meer 
inligting oor hierdie kursusse of 
ander navrae. 

‘‘Ten einde ’n reg 
tot uitbreiding te 
registreer, moet 
die ontwikkelaar ’n 
gedetailleerde plan 
om goedkeuring 
indien. Die plan 
moet presies 
spesifiseer wat 
hy/sy beplan om 
te bou . . .
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