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Dit vind in vandag se lewe 
al hoe meer plaas dat be-
staande geboue in deelti-

telskemas omskep word.
Dit is normaalweg omdat dit 

die bestaande eienaar van die ge-
bou (die ontwikkelaar) in staat 
stel om individuele eenhede te 
verkoop, terwyl hy/sy steeds een 
of meer van die eenhede self om 
beleggingsdoeleindes hou.

Hierdie tipe geboue kan kom-
mersieel of residensieel van aard 
wees – óf ’n kombinasie van die 
twee. As dit ’n residensiële ge-
bou is en daar is huurders in die 
wooneenhede, is die ontwikke-
laar verplig om sekere stappe te 
volg voordat daardie eenhede 
aan ander partye verkoop mag 
word.

Ons bespreek vandag hierdie 
verpligtinge oorhoofs, sou daar 
dalk lesers wees wat huur onder 
dieselfde omstandighede. 

Só werk dit 
Art. 4(3) van die Deeltitelwet be-
paal dat geen ontwikkelaar ’n 

konsep-deelplan deur ’n landme-
ter mag optrek voordat die vol-
gende stappe nie geneem is nie:
(a) Elke huurder moet 14 dae 
skriftelike kennis kry (per hand 
of geregistreerde pos) van ’n ver-
gadering wat gehou gaan word 
by die gebou self, 
of binne dieselfde 
munisipale area, 
waar die ontwik-
kelaar beskik-
baar sal wees om 
alle inligting ra-
kend die voorne-
mende skema te 
verskaf. Die 
huurders se regte 
in terme van art. 
10 van die Deelti-
telwet moet ook 
aan hulle verdui-
delik word. 

(b) Die boge-
noemde vergadering het ná be-
hoorlike kennisgewing plaasge-
vind, tensy al die eienaars skrif-
telik bevestig het dat hulle 
bewus is van hul regte en nie die 
eenheid waarin hulle woon, self 
wil aankoop nie.

Ten einde hierdie vergadering 
doeltreffend aan te bied moet die 
ontwikkelaar ook ’n inligting-
stuk (sertifikaat) aan die huur-
ders verskaf wat al die inligting 
rakend die voornemende skema 
bevat, hoeveel dele daar gaan 
wees, die eksklusiewe gebruiks-
gebiede, hoeveel die heffings 

gaan wees ensovoorts. Die doel 
daarvan is dus om aan die huur-
ders al die nodige inligting te 
verskaf, sodat hulle kan besluit 
of hulle die eenheid waarin hulle 
woon wil aankoop.

Art. 10 van die Deeltitelwet – 
wat die ontwik-
kelaar of sy 
agent/aktebesor-
ger aan die 
huurders moet 
verduidelik, be-
paal opsommend 
as volg:
(a) Die ontwik-
kelaar moet eers 
aan die huurder 
van elke eenheid 
die opsie gee om 
die eenheid te 
koop. Die huur-
der het dan 90 
dae waarbinne 
die aanbod aan-

vaar kan word.

(b) Sou die huurder die aanbod 
verwerp, of die tydperk van 90 
dae verstryk, mag die ontwikke-
laar nie die deel vir 180 dae aan 
’n ander persoon teen ’n laer 
waarde aanbied, tensy dit eers 
aan die huurder aangebied word 
teen dieselfde laer waarde nie. 
Die huurder het dan 60 dae om 
hierdie tweede, laer aanbod te 
oorweeg.

(c) Die ontwikkelaar mag nie ge-
durende die bogenoemde perio-

des vereis dat die huurders die 
dele ontruim nie, tensy die huur-
der nie betaal nie, skade aan die 
perseel veroorsaak of ’n oorlas 
is. Hy/sy kan ook net onder se-
kere omstandighede die huur-
geld verhoog in hierdie tyd.

(d) Waar die ontwikkelaar nie 
die bepalings van artikel 10(5)(1), 
10(5)(2) en 10(5)(4) nakom nie is 
die kontrak nietig en dus van 
geen krag nie.

Dit kan ’n ontwikkelaar dus in 
’n groot verknorsing plaas in-
dien daar nie voldoende voorsie-
ning gemaak word vir die proses 
wat deur die bogenoemde bepa-
lings van die Deeltitelwet vereis 
word nie. Huurders moet hulself 
ook vergewis van die bepalings 
van die wet, sodat hulle seker 

kan maak hul regte word doel-
treffend beskerm.

Sou die huurder nie belangstel 
om ’n deel te koop nie en verkies 
om uit te trek, sal hulle steeds 
kennis kan gee in terme van hul 
bestaande huurkontrak.

Die doel met hierdie bepalings 
is om huurders in ’n voornemen-
de skema te beskerm, sodat die 
ontwikkelaar nie die mat onder 
hulle kan uitruk en “hul” huis 
kan verkoop sonder dat die 
huurders tot ’n mate in die saak 
geken word nie.

Baie huurders kan nie bekos-
tig om te koop nie of wil nie 
koop nie, en sal dan by die ver-
stryking van hul huurtermyn (of 
’n ander datum met die ontwik-
kelaar ooreengekom), die deel 
moet ontruim.

Wet beskerm huurder só in nuwe skema

‘‘Die doel met 
hierdie bepalings 
is om huurders in 
’n voornemende 
skema te beskerm, 
sodat die ontwik-
kelaar nie die mat 
onder hulle kan 
uitruk nie . . .
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