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Jóú Bolandse
tuiste

Wat kan beter wees as om ‘n 50-plusser te wees en in die Paarl, hartklop van die Boland,
op ’n historiese wynplaas nes te skop?

Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ‘n ryke geskiedenis, gerieflike ligging, beveiligde
leefwêreld én uitstekende waarde. Fase 1 bestaan uit 37 voltitel Wingerd Villas en 8 deeltitel Terra Rossa-terraswonings.

• Perfek geleë in die Paarl

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Energiebesparende huisontwerpe

• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Uitsigte en noordfrontleefareas

TERRA ROSSA
DEELTITEL-TERRASWONINGS VANAF R2 895 000

2 SLAAPKAMERS I GROOT: 131 m2

WINGERD VILLAS
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 435 000

2-4 SLAAPKAMERS I GROOT: 143 m2 tot 260m2

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za

MEER AS 60% VAN FASE 1
IS REEDS VERKOOP

Groot Parys
Ontwikkelingstrust

Ontwikkel deur:

Die voorsitter van ’n deelti-
telskema is soms vir ’n 
groot portefeulje verplig-

tinge in die bestuur van die ske-
ma verantwoordelik.

Ons oorweeg vandag in meer 
besonderhede of hierdie verplig-
tinge werklik op die skouers van 
daardie voorsitter behoort te rus 
en waarvoor hy of sy uiteindelik 
alles aanspreeklik is.

Standaardbestuursreëls 12(1) 
tot 12(7) bepaal dat, wanneer ’n 
ontwikkeling ontstaan, die ont-
wikkelaar tot die datum van die 
eerste vergadering van lede die 
voorsitter van die trustees is.

Julle sal onthou dat alle eie-
naars, vanaf die eerste oordrag 
in ’n deeltitelskema tot die eer-
ste vergadering van lede, trus-
tees van daardie skema is.

Die ontwikkelaar is dus die 
voorsitter van daardie trustees 
(eienaars) vir hierdie tydperk. 

Só werk dit verder 
Op die eerste vergadering van le-
de verkies die lede trustees en 
die trustees verkies dan uit hul 
geledere ’n voorsitter deur mid-
del van ’n meerderheidsbesluit.

Daardie verkose voorsitter sal 
dan hierdie amp dra tot die slui-
ting van die volgende algemene 
jaarvergadering – normaalweg 
’n jaar later.

Die trustees kan by ’n trustee-
vergadering – óf die lede by ’n al-
gemene vergadering – ’n voorsit-
ter van sy of haar amp onthef, 
mits daar behoorlik kennis van 
die vergadering gegee is. 

Daarbenewens moet die ken-
nisgewing ook as agenda-item 
aandui dat daar oor die verwyde-
ring van die voorsitter gestem 
gaan word.

Só ’n “amp-ontheffing” het eg-
ter nie outomaties tot gevolg dat 
daardie persoon nie meer ’n 
trustee van die skema is nie – hy 
of sy word slegs van die amp van 

voorsitter onthef.
Indien ’n voorsitter soos hier-

bo genoem van sy of haar amp 
onthef word, moet die trustees 
uit hul geledere ’n ander voorsit-
ter verkies, wat vir die oorbly-
wende tydperk – tot die volgende 
algemene jaarvergadering – die 
voorsitter kan wees.

Wanneer die verkose trustee 
’n trusteevergadering voortydig 
verlaat, nie teenwoordig is nie, 
of indien die persoon om enige 
ander rede ongewillig is om as 
voorsitter op te tree, kan die oor-
blywende trustees ’n ander voor-
sitter uit hul geledere verkies 
om daardie funksie te verrig.

Indien ’n deeltitelskema se 
regspersoon uit slegs twee lede 
bestaan, sal die bostaande bepa-
lings nie van toepassing op daar-
die skema wees nie. 

Belangrike rol te speel 
Die voorsitter kan ’n belangrike 
rol speel tydens trusteevergade-
rings indien daar ’n gelykop-
stem onder die trustees oor ’n se-
kere aangeleentheid is.

Onthou, die voorsitter is ook 
’n trustee en sy of haar stem is 
dus reeds ingesluit by hierdie ge-
lykop-stem.

In so ’n geval het die voorsit-
ter die mag om nóg ’n stem oor 
die aangeleentheid uit te oefen, 
sodat ’n besluit daaroor geneem 
kan word.

Standaardbestuursreël 18(1) 
tot 18(4) bepaal dat ’n voorsitter 
by elke algemene vergadering as 
voorsitter moet dien, tensy die 
lede van die regspersoon (die 
eienaars in die deeltitelskema) 
anders by daardie vergadering 
besluit.

Indien daar geen voorsitter by 
’n vergadering teenwoordig is 
nie, die voorsitter nie binne die 

eerste 15 minute van die verga-
dering opdaag nie, of indien die 
voorsitter nie gewillig is om as 
voorsitter by ’n vergadering te 
dien nie, moet die lede wat by 
daardie vergadering teenwoor-
dig is ’n voorsitter vir die doel-
eindes van daardie vergadering 
aanstel.

Pligte by vergadering 
Die voorsitter se rol by ’n verga-
dering sluit die volgende in:

(a) Om orde te handhaaf, om se-
ker te maak die deeltiteleienaars 
kan hul beskouings op ’n ordeli-
ke wyse uitdruk en om te verse-
ker dat die vergadering alle sake 
op die agenda hanteer; 

(b) Om te verseker dat alle mo-
sies en besluite binne die raam-

werk van die kennisgewing van 
die vergadering en die magte 
van die vergadering val;

(c) Om te verseker dat die ske-
ma se reëls, notuleboeke en so 
meer tydens die vergadering be-
skikbaar is;

(d) Om regverdig, onpartydig en 
met respek op te tree teenoor al-
mal teenwoordig by die vergade-
ring;

(e) Om te verseker dat almal hul 
beskouing kan uitdruk sonder 
onnodige onderbreking;

(f) Om die vergadering te ver-
daag indien dit nie verder 
moontlik is om die sake-aange-
leenthede van die vergadering af 
te handel nie;

(g) Om besluite te neem oor pro-
sedurele punte;

(h) Om dispute op te los deur ’n 
bevinding te maak betreffende 
punte van orde by die vergade-
ring; en

(i) Indien die voorsitter aan ’n 
debat wil deelneem, om vir daar-
die tydperk ’n ander persoon in 
die vergadering aan te wys om 
as voorsitter vir daardie tydperk 
te dien. 

Laaste sê 
’n Voorsitter mag nie op ’n alge-
mene vergadering vanaf sy of 
haar posisie poog om enige lid se 
beskouing oor ’n besprekings-
punt te beïnvloed nie.

Die voorsitter mag ook nie 
aandui op watter wyse hy of sy 

beoog om te stem in verband met 
enige agenda-items waaroor 
daar op die vergadering gestem 
gaan word nie.

Die voorsitter se rol is dus am-
per een van skeidsregter by ’n 
vergadering: die betrokke per-
soon moet die prosedure hand-
haaf, toesien dat almal die aan-
geleenthede op die vergadering 
op ’n beleefde manier afhandel, 
en mag ook nie die voorsittersrol 
gebruik om ander se stemme te 
beïnvloed nie.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Vir enige eien-
domsverwante navrae, regsadvies 
of inligting oor kursusse, stuur ’n 
e-pos na info@dhmlaw.co.za of bel 
die kantoor by 021 851 0359. Be-
langstellendes kan ook 
www.dhmlaw.co.za besoek.

DEELTITELSKEMAS EN HUL VOORSITTERS: SÓ WERK DIT

Die rol van skeidsregter

Foto: PEXELS

‘‘Op die eerste 
vergadering van lede 
verkies die lede 
trustees en die 
trustees kies dan uit 
hul geledere ’n 
voorsitter  . . .

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 

Eiendomme Redakteur: Samantha van den Berg | E-pos: samantha.vandenberg@dieburger.com | Advertensies: Denise Lawrence: 0 021 910 6593

Hetsy jy nog op vlak 1 van 
die inperking van die huis 
af werk, of reeds terugge-
keer het kantoor toe – dis 
belangrik om nie die bevei-
liging van jou huis agterweë 
te laat nie.

Charnel Hattingh, bemar-
king- en kommunikasiehoof 
van Fidelity ADT, sê dat ’n 
huishouding nie minder 
kwesbaar vir misdadigers is 
net omdat daar heeldag 
mense is nie. Mense wat 
van die huis af werk, moet 
dié risiko’s in ag neem: 
) As daar heelwat mense is 
wat deur die loop van die 
dag kom en gaan, kan die 
huis se deure, veiligheids-
deure of hekke oop vergeet 
word. 
) Daar sal waarskynlik 
meer voertuie op die perseel 
wees gedurende die dag as 
gewoonlik. 
) Jou honde is binne saam 
met jou heeldag, in plaas 
van buite op die erf waar 
hulle kan patrolleer. 
) Die kans is groter vir 
vreemde mense en kwaad-
doeners wat in die buurt 
drentel om by jou voordeur 
op te daag.

“Goeie persoonlike veilig-
heid en sekuriteit by jou 
huis het baie te doen met 
daaglikse roetine en moet 
daarby ingereken word. As 
jou roetine verander het, 
moet die wyse waarop jy jou 
gesin en huis beveilig ook 
verander.”

Hier is ’n paar wenke: 
) Omhein jou huis ordent-
lik en maak seker dat jy ’n 
stewige hek het wat kan 
sluit.
) Maak seker dat jou alarm 
altyd geaktiveer is as jy die 
huis verlaat, en dat al die 
vensters en deure gesluit is. 
As daar wel iemand tuis is, 
maak seker hulle weet wat 
om in ’n noodgeval te doen.
) Sorg dat jou veiligheids-
hekke- en deure te alle tye 
gesluit is en verwyder die 
sleutels. Installeer ook ’n 
noodknoppie, toets jou 
alarmstelsel gereeld, be-
vriend jou bure en sluit by 
die plaaslike buurtwag aan. 
– Eiendomme-redaksie

Beveilig 
jouself en 
jou huis – 
tuis of nie

Indien jy ’n vorige uitgawe van Eiendomme in jou eksemplaar van 
Die Burger misgeloop het of net op soek is na ’n interessante sto-
rie of onderhoud wat verskyn het, kan jy gerus die landingsblad 
op Netwerk24 inspan.

Besoek www.netwerk24. com/die-burger/eiendomme waar jy ’n 
nuttige webblad met 
al die vorige inhoud 
van jou gunsteling-
bylae sal aantref.

Alles van eiendoms-
kenners se rubrieke 
tot nuttige wenke en 
nog baie meer.

Die webblad word 
weekliks ná elke nuwe 
uitgawe van Eiendom-
me opgedateer – hou 
dit dus elke week vir 
die jongste nuus oor 
die eiendomsbedryf op 
eie bodem dop.

Snuffel Eiendomme aanlyn uit!

Eiendomme-redaksie

Te danke aan onder meer laer 
rentekoerse kry al hoe meer 
Suid-Afrikaners nou ’n vastrap-
plek in die eiendomsmark. 

Volgens eiendomskenners is 
dit veral eerstekeerkopers wat 
nou die huismark betree. 

Colin Strumpher, verkoopsbe-
stuurder by die verbandmake-
laar BetterBond, sê in ’n verkla-
ring min mense weet dat daar 
maniere is waarop jy ’n beter 
huisverband kan bekom. Hetsy 
dit nou die behoefte is om ’n 
100%-verband sonder enige depo-
sito te bekom, ’n mededingende 
rentekoers of ’n verkorte terug-
betalingstermyn – daar is manie-
re waarop kopers die beste ver-

bandopsie vir hul omstandighe-
de kan kry. 

Hier is sy drie kennerswenke 
vir verbandhouers: 

1. Loop lig vir vaste 
rentekoers 
Sommige kopers oorweeg dik-
wels om vir ’n verband teen ’n 
vaste koers aansoek te doen 
– veral noudat die prima uit-
leenkoers van banke 7% is, die 
laagste in meer as vyf dekades. 

“Dit bly op stuk van sake ’n 
persoonlike keuse, maar dit is 
die moeite werd om te noem dat 
’n vaste koers oor die algemeen 
hoër as die basis of primakoers 
is. Dit kan ook eers onderhandel 
word wanneer die verband gere-
gistreer is,” sê Strumpher. 

“Daarbenewens kan ’n koper 
gewoonlik ook net vir een of 
twee jaar ’n vaste koers op ’n 
verband kry. Daarna keer die 
bank terug na ’n wisselende 
koers en die verbandhouer moet 
dan om ’n nuwe rentekoers vir 
hul verbandpaaiement onder-
handel,” sê hy. 

“As jy ’n vaste koers kies, is jy 
ook die besparings kwyt wat ’n 
verbandmakelaar soos Better-
Bond vir jou kan kry deur ver-
skeie banke om ’n mededingende 
rentekoers te nader.” 

’n Wisselende koers op ’n ver-
band beteken dat die paaiement 
wat jy op die uitstaande ver-
bandbedrag moet betaal, sal wis-
sel soos die prima uitleenkoers 
styg of daal. 

2. Verkort verbandtermyn 
As jy in staat is om meer as die 
vereiste maandelikse paaiement 
op jou verband af te betaal, kan 
jy jou verbandtermyn met ’n 
paar jaar verkort. 

Volgens Strumpher verminder 
jy ook die rente wat jy op die le-
ning moet betaal as jy dit vinni-
ger afbetaal. ’n Voorbeeld: Deur 
slegs R1 000 ekstra op ’n verband 
van R1 miljoen teen die huidige 
primakoers van 7% te betaal, 
kan jy die termyn van jou ver-
bandlening met meer as vier 
jaar verkort. 

“Die belangrike ding vir enige 
huiseienaar – as jy ekstra geld 
het – is om dit te gebruik om jou 
verband af te betaal. As jy by-
voorbeeld jou verbandpaaiement 

op ’n huis van R1 miljoen teen ’n 
rentekoers van 10% (in stede 
van die primakoers van 7%) af-
betaal soos dit aan die begin van 
2020 was, kan jy jou termyn uit-
eindelik met sowat sewe jaar 
verkort,” sê hy. 

“Selfs R100 per maand ekstra 
op ’n verband van R1 miljoen 
kan jou verbandtermyn met ses 
maande verkort en jou sowat 
R27 000 in rente spaar,” voeg hy 
by. 

“Ek stel nie voor dat jy al jou 
spaargeld vat en dit in jou ver-
band instoot nie, maar wees eer-
der gedissiplineerd om ’n ietsie 
ekstra – wat jy ook al kan bekos-
tig – op jou verbandterugbeta-
lings te bestee. Enige lompsom 
wat jy bykomend tot jou maan-

delikse verbandpaaiement kan 
betaal, is ’n goeie idee. Dit ver-
minder die balans op jou ver-
band en op sy beurt weer die 
rente wat die bank jou op jou le-
ning gaan hef.”

3. Hou verband oop 
Moenie jou verband kanselleer 
sodra jy die volle bedrag veref-
fen het nie. Deur die verbandre-
kening oop te hou, is dit steeds 
moontlik om toegang tot die geld 
te kry as dit nodig is. 

Enige bedrag wat jy bo en be-
halwe jou maandelikse paaie-
ment betaal, lê in ’n toegangs-
gerief waartoe die verbandhouer 
later toegang het en kan gebruik 
indien nodig. 

Die bank vra ’n klein maande-

likse administratiewe bedrag om 
dit oop te hou, sê Strumpher. 

“Daar is baie huiseienaars wat 
hul primêre woning gebruik om 
toegang tot geld te kry sodat hul-
le hul tweede eiendom kan koop. 

“Daar is werklik geen voor-
deel daaraan verbonde om jou 
verband te kanselleer nie – tensy 
jy van plan is om die eiendom te 
verkoop of absoluut seker is dat 
jy nie weer toegang tot geld gaan 
nodig hê nie,” sê hy. 

“Die bank sal jou verbandre-
kening oophou tensy jy opdrag 
gegee het om dit te kanselleer. 
As jy jou bestaande verband ge-
bruik om jou tweede huis ‘kon-
tant’ te koop, spaar jy die ver-
bandregistrasiekoste wat jy sou 
moes betaal.”

Eiendomskenner sê: Volg dié drie wenke vir ’n gunstiger huisverband  


