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Die aanhou van troeteldiere 
in behuisingskemas word 
nie dieselfde in alle soorte 

skemas hanteer nie.
Voornemende kopers wat die-

reliefhebbers is – of dalk selfs be-
oog om met ’n paar troeteldiere 
te verhuis – moet eers uitvind 
wat die reëls en gebruike is.

Moet asseblief nie net aanneem 
dat ’n sekere status quo gehand-
haaf word nie.

In die algemeen word troetel-
diere binne ’n skema waar daar 
’n huiseienaarsvereniging in be-
stuur is, min gereguleer – só ’n 
skema bestaan uit enkeltitel-
erwe.

Die regulering van troeteldiere 
vind meer gereeld plaas in deelti-
telskemas, aangesien die buite-
areas gemeenskaplike eiendom is 
wat deur almal in die skema be-
sit word – ooreenkomstig hul 
deelnemingskwotas.

Wat moet ’n diereliefhebber en 
voornemende koper of intrekker 
dus oorweeg voordat hulle be-

sluit om in ’n deeltitelskema te 
koop of huur?

Só staan sake 
Die eerste stap is om ’n afskrif 
van die reëls of grondwet van die 
skema aan te vra.

Reëls oor die aanhouding van 
diere kom minder gereeld in 
grondwette voor – maar dit is 
dan steeds wys om die trustees te 
vra of daar enige gebruike is 
waarvan jy bewus moet wees so-
ver dit die aanhouding van diere 
binne die skema aangaan.

Die standaard-gedragsreëls vir 
deeltitelskemas bepaal kortliks 
as volg:
(a) ’n Eienaar van ’n deel mag 
nie sonder die trustees se toe-
stemming ’n dier, reptiel of voël 
in ’n deel of op gemeenskaplike 
eiendom aanhou nie; 
(b) Indien ’n eienaar aan ’n ge-
brek lei waarvoor ’n dier as hulp-
middel aangewend word, moet 
hulle die trustees se toestemming 
daarvoor hê;
(c) Die trustees mag redelike 
voorwaardes oplê wanneer hulle 
toestemming verleen om ’n dier 
aan te hou; en
(d) Die trustees mag die toestem-
ming terugtrek indien die eie-
naar enige voorwaardes van 
goedkeuring vir die aanhouding 
verbreek.

In deeltitelskemas, indien die 
standaard-gedragsreëls van toe-
passing is, is die vertrekpunt dat 

diere nie aangehou mag word 
tensy die trustees se toestem-
ming vir daardie aanhouding 
verkry is nie.

Sou die skema gewysigde ge-
dragsreëls hê, moet die eienaar 
die volgende vasstel:
(a) Wat bepaal die gewysigde ge-
dragsreëls in hierdie verband?;
(b) Wanneer is die reëls gewysig 
– met die opening van die skema 
of daarna, want die proses vir die 
wysiging van die reëls verskil na 
gelang van elke geval?; en
(c) Is die korrekte prosedure ge-
volg vir die wysiging van die 
reëls – dus, indien die reëls ná 
die opening van die skema gewy-
sig is, was daar ’n behoorlike 
kennisgewing van die vergade-
ring uitgestuur, was ’n kworum 
teenwoordig, is ’n spesiale be-
sluit geneem om die reëls te wy-
sig én is die wysiging deur die 
ombudsdiens aanvaar? (Dit geld 
as die wysiging ná 7 Oktober 
2016 plaasgevind het.) 

Volg die proses 
Indien die trustees bewus word 
daarvan dat ’n eienaar, teenstry-
dig met die reëls of grondwet vir 
die skema, ’n troeteldier aanhou, 
moet die proses wat in die be-
trokke reëls of grondwet voorge-
skryf word vir só ’n oortreding 
gevolg word.

Indien geen só ’n proses in die 
reëls of grondwet uiteengesit 
word nie, moet die skema se 

trustees ’n proses van natuurlike 
geregtigheid volg. Dit verloop 
min of meer as volg:
(a) Stuur aan die eienaar ’n brief 
waarin bevestig word dat ’n troe-
teldier teenstrydig met die reëls 
of grondwet aangehou word; wat 
die persoon moet doen om die 
oortreding reg te stel; teen watter 
(redelike) datum die persoon die 
oortreding moet regstel; sowel as 
wat gaan plaasvind indien die 
persoon nie die oortreding reg-
stel nie. Byvoorbeeld: Die per-
soon oortree reël 3 van die ge-
dragsreëls aangesien geen toe-
stemming vir die aanhouding 
verkry is nie. Die oortreding kan 
reggestel word deur aansoek te 
doen. Indien die aansoek nie bin-
ne sewe dae ontvang word nie sal 
die volgende plaasvind enso-
voorts. 
(b) Indien die persoon die waar-
skuwing ignoreer of nie die oor-
treding regstel binne die voorge-
skrewe tydperk nie, skryf ’n 
tweede brief aan die eienaar, 
waar hy/sy uitgenooi word na ’n 
vergadering met die trustees.

Bevestig dan weer watter reël 
oortree word, dat hy/sy die ge-
leentheid gegun is om die oortre-
ding reg te stel en dat dit nie ge-
doen is nie, én dat hy/sy ’n ge-
leentheid gegun word om tydens 
die vergadering hul kant van die 
saak te stel. Dit mag dalk ook 
moontlik wees om te bevestig dat 
die vergadering in sy/haar afwe-

sigheid sal voortgaan.
Bevestig dat die trustees ná af-

loop van die vergadering sal be-
sluit wat die uitkoms van die on-
dersoek is en verduidelik watter 
gevolge ’n “skuldigbevinding” 
mag inhou – bv. dat die dier ver-
wyder sal moet word.
(c) Hou die vergadering, hoor 
sy/haar kant van die saak, verga-
der as trustees om oor die saak te 
beslis en stel hom/haar in kennis 
van die besluit.
(d) Gee uitvoering aan die be-
sluit wat julle geneem het. 

Laaste sê 
Trustees moet seker maak dat 
hulle die reëls konsekwent toe-
pas. Dit is soms moeilik wanneer 
die raad van trustees geneig is 
om jaarliks te verander – maar 
kyk tog terug op die besluite van 
vorige trustees om ’n gevoel vir 
die kultuur van die skema te kry.

Besluite moet redelik wees en 
volgens die reëls van die skema 
geskied. As trustees vind dat die 
reëls van die skema nie meer 
werklik die kultuur in die skema 
verteenwoordig nie, volg liewer 
die proses om die reëls te veran-
der – as om die heeltyd “uitson-
derings” op die reëls toe te laat. 
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NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Maak eers deeglik seker Matewis 
en Wagter kan ook hier kom woon

Volgens die ontwikkelaar sal 
kopers uit onderskeidelik atel-
jee-, eenslaapkamer- en twee-
slaapkamerwoonstelle kan kies. 
Die inwoners gaan ook veilige 
parkering agter toegangsbeheer 
kry – met ’n keuse tussen oop en 
onderdakparkering.

Die ontwerp van die gebou 
neem die vorm aan van die soge-
naamde Europese “perimeter 
block” – wat ’n doeltreffende 
straatkarakter, sowel as privaat-
heid skep.

Johan en Lorraine Meyer van 
Seeff Pinelands sien uit na die 
vennootskap met Rabie. “Ons is 
verheug om deel te wees van 

hierdie dinamiese nuwe ontwik-
keling en die paar voorsmakies 
wat ons sedert Augustus kon gee 
het, het reeds heelwat belangstel-
ling gelok. Ons is baie passievol 
oor Pinelands en is geëerd om 
PineworX bekend te stel in ons 
tuisdorp,” sê die Meyers luidens 
’n verklaring. 

Dít moet jy weet 
Die woonstelpryse begin by 
R845 000 vir ’n ateljeewoonstel. 
PineworX sal uiteindelik uit 94 
woonstelle bestaan as dit klaar 
gebou is.

Volgens Rabie is die woonstel-
le optimaal ontwerp om die 

meeste van die natuurlike lig te 
maak wat die woonstelle kry, so-
wel as die ruimte.

“PineworX is ons tweede ont-
wikkeling wat met slim tegnolo-
gie spog,” verduidelik Rodri-
gues. “Van die slim elemente 
sluit in die meet van inwoners 
se krag- en waterverbruik met 
behulp van slimmeters, veselin-
ternet-verbindings in elke woon-
stel, en elektroniese toegangsbe-
heer by die voorportaal en die 
ontwikkeling se parkeerarea,” 
voeg hy by.

“In terme van afwerkings, sal 
elke woonstel vinielvloere kry, 
geteëlde badkamers en kombuise 
toegerus met ’n stoofplaat, oond 
en suigwaaier van Smeg. Die 
ateljeewoonstelle kry ’n mikro-
golfoond in pleks van ’n gewone 
oond.

Daarbenewens sal die kopers 
ook uit ’n keur van die argitek 
se afwerkings kan kies.”

PineworX sal in 2023 klaar ge-
bou wees. Voornemende kopers 
wat meer oor beleggingsmoont-
likhede wil uitvind, kan die web-
werf by www.pineworx.cape-
town besoek. Kontak ook die 
agente Julie by 083 288 8481/ju-
lie.meyer@seeff.com of Kathy by 
083 987 7673/kathy.anderson@
seeff.com.

Eiendomme-redaksie

Die eiendomsontwikkelaars Ra-
bie voeg by hul rekordtal van 
eerstes die eerste woonstelblok 
om in 25 jaar in die Kaapse 
woonbuurt Pinelands ontwikkel 
te word.

PineworX is ’n moderne ont-
wikkeling met gemengde ge-
bruik, en gaan in die hartjie van 
Pinelands gebou word – loopaf-
stand van die Howard Centre-
winkelsentrum, sowel as die 
Hoërskool Pinelands en die Pine-
lands-sportklub.

Die woonstelontwikkeling 
word op die hoek van Lonsdale-
weg en Rose Innes-weg gebou. 
Volgens die ontwikkelaar is dit 
’n erf wat al vir vele jare leeg-
staan, lui ’n verklaring wat met 
die bekendstelling van PineworX 
uitgereik is. Die Kaapstad-metro 
het dit eers besit, waarna dit oor 
die jare verskeie kere van hande 
verwissel het. Rabie het dit ’n 
paar jaar gelede opgeraap. 

Wat kan jy verwag? 
“PineworX sal jeugdige en ver-
frissende energie in die woonge-
bied van Pinelands ontlont,” 
meen Rabie.

Die argitektuur van die woon-
stelgebou is kontemporêr en lui-

dens die verklaring sal Pine-
worX geskik wees vir ’n diverse 
groep inwoners – van eersteko-
pers tot diegene wat na ’n meer 
beheerbare leefruimte wil af-
skaal.

Te danke aan die sentrale lig-
ging van PineworX in die hartjie 
van Pinelands, is die woonstelle 
ook geskik vir mense wat van 
die huis af wil werk.

Daarbenewens bied dit ook 
maklike toegang tot al die kom-
mersiële dienste in die omliggen-
de omgewing. “Dit is ’n opwin-
dende en baanbrekende eerste 
ontwikkeling vir ons in Pine-
lands,” sê Miguel Rodrigues, di-
rekteur van Rabie.

“As sulks smee ons bande met 
’n uitmuntende agentskap wat 
PineworX bemark. Seeff is al die 
afgelope 47 jaar die oorheersende 
eiendomsagent in Pinelands, en 
ons kan nie aan ’n beter pasmaat 
dink as Johan Meyer en sy span 
saam met wie ons hierdie ont-
wikkeling kan begin nie.”

PineworX bestaan uit vyf ver-
diepings, met ’n grondverdieping 
wat kommersieel aangewend 
gaan word. Die woonstelle word 
op die eerste tot vierde verdie-
ping aangetref, terwyl die ont-
wikkeling ook ’n gemeenskapli-
ke dakterras kry.

Pinelands kry eerste nuwe woonstelblok in 25 jaar

PineworX geskik vir diverse groep inwoners

’n Voorstelling van die nuwe ontwikkeling PineworX in Pinelands.


