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DEELTITELSKEMAS: WIE IS VERANTWOORDELIK VIR DIÉ SKADE?

Waar daar water drup . . .
‘‘

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

Die standaardbestuursreëls bepaal
verder dat die eienaar
van ’n eenheid in die
deeltitelskema vir die
bybetaling tot die
versekeringsdekking
verantwoordelik is as
die skade veroorsaak
word deur water wat
ontsnap.

EIENDOM
EN DIE REG

D

aar is ’n klop aan jou
voordeur en wanneer jy
oopmaak, staar die buurman wat direk onder jou woon
jou geskok aan.
“Daar loop water deur my
dak,” sê hy. By nadere ondersoek sien jy die water drup wel
deur sy plafon – naby die venster in sy woonstel. Jy kry egter
nie die bron van die water in
jou woonstel nie.
Die loodgieter kom lê besoek
af, maar hy vermoed die water
kom van buite. Jy bel elke waterdigtingspesialis in die dorp
en hulle bevestig uit een mond
dat die waterdigting op en om
jou balkon nog goed hou.
Hulle vermoed die probleem lê
by die dakstruktuur of die helling van jou stoep. Jy moet liefs
’n strukturele spesialis nader
om hulp, word jy aangeraai.
In hierdie stadium bel jy die
deeltitelskema se bestuursagent
en dié beweer dat só ’n strukturele probleem met jou balkon ’n
latente gebrek is en dat jy die
vorige eienaar of die eiendomsagent wat die kooptransaksie
destyds gefasiliteer het, aanspreeklik moet hou vir dié verborge latente gebrek.
Almal wys nou vinger in ’n
ander rigting en jy weet nie watter kant toe nie. Wie sal vir die
skade aanspreeklik wees?

Só staan sake
Die antwoord is ongelukkig allesbehalwe eenvoudig.
Dit gaan ook verskil na gelang
van die feite van elke afsonderlike geval.
Kom ons begin by die begin.
Die relevante feite wat in só ’n
geval eerste oorweeg moet word,
kan min of meer in die volgende
twee breë kategorieë verdeel
word:
) Waar kom die water vandaan?
Die bron van waar die water

moet word aan die toevoer van
warm water is weer vir die eienaar se rekening wat deur daardie toevoer bedien word.
Waar meer as een deeltiteleienaar deur die toevoer bedien
word, moet die herstelkoste pro
rata betaal word.

Laaste sê
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Indien die fout
byvoorbeeld by
gemeenskaplike
eiendom lê (soos die
dak) sal die
regspersoon
waarskynlik vir die
herstelkoste
aanspreeklik wees.
kom moet deur ’n spesialis (of
verskeie spesialiste) geïdentifiseer word. Dit is moontlik dat

meer as een gebrekkige area tot
die probleem bydra.
Voorbeelde van areas wat
hierdie spesialis (-te) sal ondersoek, sluit in die waterpype en
wateraanlegte; die dak (helling,
hegtingspunte, instandhouding
ensovoorts), die doeltreffendheid
en toestand van die geute en die
muurholtes (cavities).
Die spesialis wat ingekry
word om die werk te doen, moet
nie net die oorsaak bepaal nie,
maar ook aanbevelings maak
oor hoe om die probleem op ’n
volhoubare wyse op te los.
) Wie is vir die instandhouding en
die herstel van hierdie sogenaamde gebrekkige area verantwoordelik?

Om vas te stel wie die herstelkoste moet dek sal jy die deelplan van die skema moet nagaan.
Daarbenewens moet die reëls
ook nagegaan word om vas te
stel op wie die instandhoudingsplig rus vir die area waaruit die
waterprobleem spruit.
Indien die fout byvoorbeeld by
gemeenskaplike eiendom lê
(soos die dak) sal die regspersoon waarskynlik vir die herstelkoste aanspreeklik wees.
Hierdie herstelkoste kan van
die versekeraar geëis word,
maar of só ’n eis sal slaag hang
maar van die versekeringsdekking en vorige instandhoudingswerk af.

Wat van die regspersoon?
Die regspersoon is ingevolge die
standaardbestuursreëls vir die
instandhouding van uitsluitlike
gebruiksgebiede verantwoordelik – hoewel die eienaar wat die
gebruik daarvan geniet hierdie
areas moet skoon hou.
Sou die afvoerpype byvoorbeeld deur blare verstop word
en dit veroorsaak dat water opdam, sal die eienaar hierdie
area moet laat skoonmaak en dit
moet skoon hou.
Die regspersoon sal strukturele gebreke aan uitsluitlike gebiede moet herstel indien die reëls
nie anders bepaal nie.
Sou die probleem spruit uit
jou deel (die bad wat oorgeloop

het of jou toilet wat lek, byvoorbeeld), sal jy waarskynlik die
herstelkoste moet dek indien dit
nie deur die versekeraar gedek
word nie.
Ingevolge die standaardbestuursreëls moet ’n regspersoon
verseker wees teen water wat
ontsnap, soos as watertenks oorloop of bars of as die waterpype
lek of bars.
Die standaardbestuursreëls
bepaal verder dat die eienaar
van ’n eenheid in ’n deeltitelskema vir die bybetaling tot die
versekeringsdekking verantwoordelik is as die skade veroorsaak word deur water wat
ontsnap.
Enige herstelwerk wat gedoen

Ter opsomming: Dit is dus noodsaaklik om die bron van die waterskade met die hulp van ’n
spesialis op te spoor.
Daarna moet jy die deelplan
nagaan om vas te stel wat die
“aard” van daardie area is,
met ander woorde, is dit ’n
deel, ’n uitsluitlike gebruiksgebied of gemeenskaplike eiendom?
Laastens is dit belangrik om
die deeltitelskema se reëls na te
gaan om vas te stel of enige spesiale voorsiening daarin gemaak
word vir die instandhouding of
aanspreeklikheid vir hierdie
area(s).
Hierdie proses behoort vir jou
die antwoorde te gee wat jy nodig het om, saam met die trustees en moontlik ander eienaars
in die deeltitelskema, ’n volhoubare oplossing vir jou probleem
te vind.
) 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 haar deur ’n
e-pos na info@dhmlaw.co.za te
stuur of die kantoor by 021 851
0359 te bel. Besoek ook
www.dhmlaw.co.za.

Het jy gehoor?
45 000
Volgens Statistieke Suid-Afrika het sóveel minder mense in die eerste kwartaal van 2020 in
konstruksie in Suid-Afrika gewerk as ’n jaar
gelede, berig Hanlie Stadler op Netwerk24. Die direksie van die konstruksiemaatskappy Stefanutti Stocks het ’n herstruktureringsplan goedgekeur wat oor die volgende
paar jaar tot werkverliese in die sektor gaan bydra.
Daar is onder meer frustrasie met staatsdepartemente
wat sloer om vir werk te betaal – dít ná die konstruksiebedryf
vir die eerste vyf weke van die inperking stilgestaan het.

5G
Diensverskaffers sal dalk binnekort elektroniese
toerusting wat nodig is vir die uitbreiding van
5G-netwerke op private eiendom mag oprig.
Boonop het die eienaars van die eiendom nie
noodwendig ’n sê hieroor nie, berig Petrus
Malherbe. Stella Ndabeni-Abrahams, minister van kommunikasie en digitale tegnologie,
het onlangs voorgestelde regulasies in die
Staatskoerant gepubliseer wat stipuleer
dat lisensiehouers van elektroniese kommunikasienetwerke (dus diensverskaffers) “die reg het om toegang te
verkry en gebruik te neem van private sowel as openbare eiendom om
elektroniese kommunikasienetwerke en
fasiliteite op te rig”.

R70,1 miljoen –
R86,1 miljoen
Die Covid-19-inperkings wêreldwyd en in Suid-Afrika het vernietigend ingewerk op die hotelgroep City Lodge se jongste resultate. City Lodge waarsku hy
verwag ’n verlies van tussen
hierdie bedrae vir die boekjaar tot einde Junie, wat uitloop op ’n daling van tot
132% in verdienste, berig
Francois Williams.

