
Promosies 9Saterdag 6 Maart 2021 Die Burger

OP DIE PERSEEL VEILING
MOUNTAINSIDE - GORDONSBAAI

Na behore gelas deur die voorlopige likwidateur, sal Michael James Organisation die ondergenoemde op openbare veiling aanbied.

www.michaeljames.co.za Verw.: 3118 www.michaeljames.co.za Verw.: 3119

Veilingsdatum Vrydag 19 Maart 2021 @ 11:15 Vrydag 19 Maart 2021 @ 12:00
Plek: Chapmanlaan 34, Mountainside, Gordonsbaai Drommedarisstraat 37, Mountainside, Gordonsbaai
Besigtiging: Sondag 14 Maart tussen 14:00 - 16:00 Sondag 15 Maart tussen 14:00 - 16:00

Bepalings: Bepalings: 10% deposito + kommissie met die toestaan van die bod, die balans met oordrag. FICA-dokumente benodig vir registrasie.

Kontak: CJ 021 851 7007/ cj@michaeljames.co.za - Paula 021 851 7007/paula@michaeljames.co.za
Afslaer: Andrew James

ERF 2325 GORDONSBAAI, grootte 942m²

Boetiekhotel – verskeie uitsigte
oor die see

Eiendom met sake- en kommersiële regte. Dubbleverdieping met eindelose
akkomodasie te bied met moderne afwerkings, ontvangslokaal, kroeg en

ontbytarea, patio en pragtige tuine, fontein en 10m-swembad in binnehof, aparte
toegruste kombuis, kwaliteit vaste eindom en lugverkoelers. Geen uitgawes is

gespaar in die eiendom wat goed onderhou is nie

ERF 2313 GORDONSBAAI, grootte 914m²

Gesinswoning se eerste ligging –
Oseaanvista

Dubbleverdieping met 3 slaapkamers en grondvloerkamer, oopplansitkamer met

kaggel, eetkamer, stoep met uitkyk oor die baai, ruim kombuis met waskamer,

dubbelmotorhuis, volomheinde tuin, toegang tot eiendom van bergkant deur

automatiese hek, stapafstand van die strand en verskeie restuarante

ODAMSKY (EDMS) BPK (in voorlopige likwidasie)
Meestersverw.: C897/2020

F1F33QDTD-DB060321

Michael James het opdrag van 
die betrokke likwidateurs ge-
kry om ’n boetiekhotel in Gor-
donsbaai per openbare veiling 
van die hand te sit.

Die kontemporêre woning is 
onlangs opgeknap en is mo-
dern met net die beste afwer-
kings.

Op die eerste verdieping is 
daar ’n ontvangsgedeelte, ’n 
swembad met ’n houtdek en 
ontwerpte tuin. Daar is ook ’n 
aparte kombuis met graniet-
werkoppervlakke asook ’n gas-
tebadkamer. 

Die hotel het sewe suites. 
Die een is op die eerste verdie-
ping en die res op die tweede 
vloer. Al die slaapkamers het ’n 
en suite-badkamer en al die 
vertrekke het lugverkoeling.

Die eerste suite het ’n sitka-
mer en skuifdeur na ’n privaat 
binnehof met toegang tot die 
swembad.

In die tweede suite is ’n sit-
kamer en ’n skuifdeur na ’n 
balkon met see-uitsigte.

Die derde en vierde suites 
het ’n sit- en eetkamer en 
skuifdeure na ’n privaat gepla-
veide stoep met berguitsigte.

Die vyfde suite is ’n ruim ka-
mer met ’n klein kombuisie 
asook ’n sit- en eetkamer met 
toegang vanaf die oprit. 

Die sesde en sewende suites 

het ook ’n sit- en eetkamer met 
skuifdeure na ’n privaat patio 
met see- en berguitsigte.

Die eiendom bied ongeloofli-
ke uitsigte van die Helderberg-
kom, Valsbaai en Tafelberg. 

Daar is ’n geplaveide oprit 
met parkering vir vier motors 

asook ’n dubbelmotorhuis. Die 
eiendom is ten volle ommuur 
en het elektriese hekke. Daar is 
ook ’n alarm, diefwering en vei-
ligheidskameras.

Belangstellendes kan Sondag 
14 Maart van 14:00 tot 16:00 na 
die eiendom gaan kyk. 

Die veiling is Vrydag 
19 Maart om 11:15 op die perseel 
by Chapmanlaan 34, Moun-
tainside in Gordonsbaai.

Vir meer inligting skakel Mi-
chael James se kantoor by 
021 851 7007 of stuur e-pos na 
CJ du Toit by cj@michaelja-
mes.co.za of Paula Voges by 
paula@michaeljames.co.za.
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Opgeknapte boetiekhotel te koop

Die boetiekhotel in Gordonsbaai het lieflike uitsigte oor die Hottentots-Holland-
berge en die hele Helderbergkom.                        Foto’s: DAVID DAMBROWSKI

Elkeen van die suites het ’n privaat 
patio wat gaste kan geniet.

Ons het verlede week gekyk 
na die tweede gedeelte van 
die standaardbestuursreëls 

(bestuursreëls 5-14). 
Dit handel oor ’n deeltitelskema 

se trustees, hul verantwoordelik-
hede en hul verpligtings. 

Vandag sit ons hierdie bespre-
king voort – van standaardbe-
stuursreël 10. 

Begin by die begin 
Ingevolge standaardbestuursreël 
10 is geen dokument wat namens 
’n deeltitelskema se regspersoon 
onderteken word, bindend en af-
dwingbaar teenoor die regsper-
soon nie tensy dit op sterkte van 
’n trustee-resolusie:
(a) deur twee trustees, of die be-
stuursagent onderteken word (in 
die geval van ondertekening van 

Eiendomme

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Trustees en 
vergadering: 
Doen dit só

’n uitklaringsertifikaat in terme 
van artikel 15(B)(3) van die Deelti-
telwet); of
(b) deur twee trustees, of een 
trustee en die bestuursagent, on-
derteken word (in die geval van 
die ondertekening van alle ander 
dokumente).

 Trusteebesluite of resolusies 
bly geldig, al blyk dit later dat die 
trustee se aanstelling om een of 
ander rede nie korrek plaasge-
vind het nie.

In terme van standaardbe-
stuursreël 11 mag enige trustee ’n 
vergadering belê deur aan die an-
der trustees sewe dae skriftelike 
kennis van hierdie vergadering te 
gee. 

Die tyd en plek van die vergade-
ring moet op die betrokke kennis-
gewing verskyn en die kennisge-
wing moet deur ’n agenda verge-
sel word.

Trustees mag korter kennis van 
vergaderings gee indien dit nood-
saaklik en redelik onder die om-
standighede is. 

Kennis van ’n trusteevergade-
ring hoef nie aan ’n trustee gegee 
te word wat hom of haar buite die 
Republiek van Suid-Afrika bevind 
nie, tensy daardie trustee die ver-
gadering elektronies of telefonies 
kan bywoon. 

Indien bogenoemde nie geld 

nie, moet daar aan sy/haar plaas-
vervanger-trustee (indien van toe-
passing) kennis gegee word. 

Blik op vergaderings
Standaardbestuursreël 11(2) be-
paal dat die trustees vooruit, deur 
middel van ’n trustee-resolusie, 
mag besluit wanneer toekomstige 
vergaderings gehou gaan word. 

So ’n resolusie moet bepaal op 
watter datums die vergaderings 
gehou gaan word en ’n standaard-
agenda moet vir sulke vergade-
rings vasgestel word. 

Die aflewering van so ’n trus-
tee-resolusie is dan voldoende 
kennis van al die toekomstige ver-
gaderings wat deur die trustees 
gereël word. 

Diegene ook welkom 
Deeltiteleienaars, geregistreerde 
verbandhouers, houers van toe-
komstige ontwikkelingsregte so-
wel as die deeltitelskema se be-
stuursagent mag trusteevergade-
rings bywoon. 

Hulle mag daar saam praat oor 
enige agenda-item, maar hulle 
mag geen mosies voorstel nie. Dié 
groep mense mag ook nie op trus-
teevergaderings stem nie. 

Daar bestaan wel situasies 
waar hierdie eienaars, verband-
houers en houers van toekomsti-

ge ontwikkelingsregte by ’n be-
trokke skema nie tydens sekere 
besprekingspunte van die trus-
tees op die vergadering teenwoor-
dig mag wees nie. 

Bogenoemde sluit in: 
(a) Wanneer ’n oortreding van die 
wet of reëls bespreek word;
(b) Enige ander besprekingspunt 
waar die trustees besluit dat die 
teenwoordigheid van hierdie per-
sone onredelikerwys die belang 
van die regspersoon sal steur of 
onredelik inbreuk maak op enige 
persoon se privaatheid.

Indien ’n eienaar, geregistreer-
de verbandhouer of ’n houer van 
toekomstige ontwikkelingsregte 

skriftelik versoek om in kennis 
gestel te word van trusteevergade-
rings, moet die trustees aan hier-
die persoon ’n afskrif van alle 
kennisgewings van die trustee-
vergaderings lewer. 

Indien die tye van die vergade-
rings vooruit bepaal is, moet 
daardie kennisgewing verskaf 
word – asook alle kennisgewings 
wat dan hierdie vergaderings uit-
stel of verdaag. 

Die regspersoon mag die koste 
verhaal wat verband hou met die 
lewering van hierdie kennisge-
wings aan daardie persoon. 

Toegang 
’n Deeltitelskema se trustees mag 

voorsiening maak daarvoor dat 
trustees of die bovermelde perso-
ne trusteevergaderings telefonies 
of elektronies bywoon, indien die 
metode: 
(a) Toeganklik is vir al die trus-
tees en ander persone wat die ver-
gadering mag bywoon;
(b) Die persone wat die vergade-
ring bywoon toelaat om met me-
kaar tydens die vergadering te 
kommunikeer; en 
(c) Dit die voorsitter in staat stel 
om met redelike sekerheid die 
identiteit van almal teenwoordig 
vas te stel.

’n Persoon wat ’n vergadering 
op so ’n wyse (telefonies of elek-
tronies) bywoon, word dus as 

teenwoordig by daardie vergade-
ring geag. 

Laaste sê 
Trustees vervul ’n uiters belang-
rike rol in die bestuur van ’n deel-
titelskema en moet gereeld seker 
maak dat hulle binne die raam-
werk van hul bevoegdhede optree. 

Die standaardbestuursreëls 
voorsien gelukkig ’n goeie raam-
werk aan trustees rakende die be-
stuursfunksies wat hulle moet 
uitoefen. Dit kan baie voordelig 
wees om maar gereeld daarna te 
verwys. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

Foto: PEXELS

Kortliks: Boetiekontwikkeling in Victoriaanse styl in Seepunt
Wat? East of Main, ’n nuwe woon-
stelontwikkeling in die Kaapse kus-
buurt Seepunt. 

Wie? Die ontwikkeling word deur 
Evo Properties in samewerking met 
Tyris Realty gedoen. 

Wat behels dit? East of Main 
word in Oldfieldweg, langs ’n groot 
park, gebou. Die ontwikkeling is só 
ontwerp om by die bestaande Victori-

aanse straatfronthuise in te pas en 
só die erfenis van die gebied te be-
waar. Die gebou gaan met ’n kontem-
porêre Victoriaanse tema en kenmer-
ke soos komvensters en klassieke af-
werkings spog. 

Die woonstelontwikkeling gaan uit 
22 ateljeewoonstelle bestaan. Die 
woonstelgrootte wissel tussen 29 m2 
en 34 m2, terwyl die woonstelle op 
die grondvloer elk ’n eie tuintjie kry. 

Die meerderheid van die woonstelle 

op die ander drie verdiepings in East 
of Main kry hul eie balkon. Veilige par-
keerplek vir motors en fietse word op 
die perseel ingerig. Die woonstelont-
wikkeling is ook troeteldiervriendelik. 

Hoe lyk die afwerkings? Die 
woonstelle se kombuise kry almal ’n 
kontemporêre kombuis met ’n inge-
boude kookblad, suigwaaier en oond. 

Daar is ook ingeboude kaste. Van 
die ander afwerkings sluit lugverkoe-

ling, toestelle vir krag- en waterbe-
sparing, stoorplek, elegante badka-
mers en toegang tot vinnige veselka-
bel-internet in. 

Hoeveel kos dit? Die verkoops-
pryse van die woonstelle in East of 
Main wissel tussen R1 295 000 en 
R1 595 000 elk. 

Wanneer begin die bou-
werk? Die ontwikkeling sal na ver-

wagting teen Julie 2022 voltooi wees. 

Die omliggende omgewing? 
Volgens die ontwikkelaar is East of 
Main gemik op jong werkendes of be-
leggers wat verhurings wil doen. In-
woners sal toegang hê tot geriewe 
soos restaurante, koffiewinkels, kroeë 
en kafees. Daarbenewens is die 
strand ook naby. 

Besoek eastofmain.co.za vir meer 
inligting. 

’n Kunstenaarsvoorstelling van die nuwe woonstelontwikkeling, East on 
Main, wat eersdaags in Seepunt gebou gaan word. 


