
Promosies 7Saterdag 14 Augustus 2021 Die Burger

MATZIKAMA BOERDERY (EDMS) BPK (IN LIKWIDASIE) MRN: L95/2018
LIGGING: VAN DIE R362-NASIONALE PAD (-31°38'2.52”S 18°12'59.63O)

• ON-ONTWIKKELDE PLAAS • ± 150 HA BEWERKBARE GROND
• GEREGISTREERDE WATERREGTE (900 000M³ PER JAAR)
• GELEË NABY EBENHAEZER & DIE OLIFANTSRIVIERMOND
Bepalings en voorwaardes: R20 000.00 terugbetaalbare registrasiefooi. FICA-dokumente om te

registreer. 10% deposito en 6% koperskommissie (plus BTW) met die toeslaan van die bod.

VEILINGSDATUM: VRYDAG 3 SEPTEMBER 2021 OM 11:00VM
PLEK: TER PLAATSE (-31°38'2.52”S 18°12'59.63O)
BESIGTIGING: OP EIE GERIEF

www.bidderschoice.co.za
X1WTTKE1-DB140821

LIKWIDASIE VEILING

CASPER – 082 459 8877

±199 HA LANDBOUGROND
EBENHAEZER, WES-KAAP

MODERNE DORPSHUIS
LE PARC – MONT BLANCSTRAAT 6, PAARL

Insolvente Boedel Leonhard George Jonas
(Meestersverwysingsnommer C 275 / 2021)

VEILING: DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021 OM 11:00.
Besigtig: Slegs per afspraak

Plek: BKB kantore , Cecilia Plein, Ceciliastraat 100, Paarl

Erf 40172, Paarl. Grootte : 239 m²
Verbeteringe: Nuutgeboude dubbelvlak dorpshuis bestaande uit
Grondvlak: Ingangsportaal , gastetoilet , oopplan sit --/ eetkamer / kombuis met
binnebraai , dubbelmotorhuis met outomatiese deur.
Boonste vlak: Hoofslaapkamer met aansluitende badkamer, 2 ander slaapkamers,
aparte vol badkamer. Netjiese afwerkings . Uitstekende ligging . Veilig

Bieërs kan die fisiese veiling bywoon of kan aanlyn bie. Streng covid 19
regulasies sal geld.

NAVRAE:
Willie van Rensburg 083 261 7641
willie.vanrensburg@homeandhectare.com
Albie Loubser 082 573 9902
albie.loubser@homeandhectare.com JJS ADMINISTRATORS (PTY) LTD
VOORWAARDES: * Elektroniese betaling . *FICA dokumente word vereis vir die registrasieproses . Alle
goedere sal met ‘n reserweprys verkoop word. Die regulasies van die Verbruikerswet , Wet 68 van is beskikbaar
op http://www.gov.za/documents/consumerprotection act regulations

X1WUMC5M-DB140821

WELLINGTON
Tel: 082 532 8518 / 082 772 1913

E-pos: willem@wellsteel.co.za

Antieke Eikehout muurhorlosie; kluis - 510 mm wyd/630 mm hoog/430 mm
diep; groot Satynhout TV-kas; dubbel skoolbanke; beddens enmatrasse; hout
asook staal kombuiskaste; binne en buite deure; geelkoper klokke; elektriese
kettingsaag; plastiek stoepstoele; klein elektriese industriele skaal; aluminium
vlagpale; koffietafels; vintage kantoor rakke; verskeie portrette; hang spieëls;
antieke naaimasjiene; orrel; pienk dogter fiets; voertuig winch; tweeplaat
stofies; staal bedkassies; antieke ysterwiele; aluminium lokomotief nommer
embleem; antieke klerekas; gym gewigte; hout asook staal kiste; rooi en
geelkoper antieke items; jerrykanneennogvelemeer.

Navrae:Christo - 0825328518ofWillem-0827721913

Facebook:TopAuctions

Antieke en Algemene goedere veiling
Dinsdag, 17 Augustus 2021 om 10:00
Plek: Industrialstraat 21, Wellington

Besigtiging: Maandag, 16 Augustus 2021 om 09:00 - 16:00

OPENBARE

VEILING
WETTON

DINSDAG
24 AUG 2021
om 11:00

MEGA-LITE (EDMS) BPK - IN LIKWIDASIE
Volledige Hitech-ingenieurstoerus ng, Industriële rakke, Mezzanine-vloere,
2 Poleeraanlegte, 2 Poeierbedekkingsaanlegte, Nuwe Aluminium & Vlekvrye

Staalmateriaal, Volledige & Onvolledige produkte, Onderdele &
Kantoormeubels.

SAL OP DIE PERSEEL VERKOOP WORD BY:
MEGA-LITE, WETTON-BESIGHEIDSPARK 18, DOLPHIN WAY 11, WETTON.

HOOGTEPUNTE
3 Groot kompressorstelsels, Truma c-snymasjien met gereedskap, 2 X Doosan CNC-vreesmasjiene, Verskeie

draaibanke, Poleerwiele, Boorperse, Standaard vreesmasjien, Spinmasjienpers, Slypskyf, Verskeie
sweismasjiene, Hidrouliese heisers, trollies, lere, Industriële rakke, Groot hoeveelhied ongebruikte Aluminium-
en Vlekvrye Staalmateriaal, Volledige en onvolledige produkte, Onderdele, Groot verskeidenheid krag- en ander

gereedskap & toerus ng, Gehalte kantoormeubels, Verpakkingsmateriaal, ens.

BESIGTIGING: Vrydag 20 Augustus van 10vm tot 2nm
Maandag 23 Augustus van 10vm tot 3nm

Afslaers en Waardeerders
Tel: 021 795 7081 I E-pos: robmills@telkomsa.net

BESOEK ONS FACEBOOKBLAD: www.facebook.com/RobinMillsGroup

AFSLAER: ROBIN MILLS 083 657 9461
STANDAARD VEILINGSVOORWAARDES GELD

BEPALINGS: R30,000 ten volle terugbetaalbare registrasiefooi, onmiddellike betaling met die toeslaan
van die bod met internetoordrag of kredietkaart (± 2.5% fooi), 15% BTW op verkoping.
Alle items voetstoots verkoop. Onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

STRENG COVID-19 REGULASIES IN PLEK INGEVOLGE REGERINGSVEREISTES

X1WUNWJW-DB140821

ALLES TOPGEHALTE EN UITSTEKENDE TOESTAND! Rusbanke, groot tafel, koningingrootte
bed, dubbelbed,banke, spieëls,matte,wolmatte,verwarmer, “dumbvalet”, eetstoele, leerstoele, los
matte,TV-staander, boekrakke,geraamdeafdrukkeen skilderye,snuisteryeenbaiemeer.

FOTO’S SAL MAANDAG OP ONS WEBWERF GEPLAAS WORD
www.bolandauctions.co.za op FACEBOOK en

op WHATSAPP VIR BELANGSTELLENDE KOPERS.

Sel: 082 658 6633 | Tel/Faks: 021 872 6470
Posbus 7170 | Noorder-Paarl, 7623
E-pos: bolandauctions@mweb.co.za

Na behore gelas deur die eienaars van 2 lieike wonings sal ons
die volgende pragtige meubels op ons volgende veiling verkoop.

AFSLAER: ALISTAIR BROWN 0826586633

DATUM: WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2021
PLEK: PAKHUIS by R44/R45-KRUISING

TYD : 10.00
BESIGTIGING: DINSDAG 17 AUGUSTUS 2021

wil gaan kyk, moet ’n afspraak 
maak.

Die veiling is Donderdag 9 Sep-
tember om 11:00 by BKB se kantore 
by Ceciliaplein, Ceciliastraat 100 in 
die Paarl.

Vir enige navrae, kontak vir Wil-
lie van Rensburg by 083 261 7641 of 
willie.vanrensburg@homeandhec-
tare.com of vir Albie Loubser by 
082 573 9902 of albie.loubser@home-
andhectare.com.

VEILINGSBemarker: Nathacha Basson 
E-pos: nbasson@media24.com  
0 087 353 1322
Redakteur: Lizelle van Jaarsveld VEILINGS VEILINGS

’n Moderne dorpshuis in die Le 
Parc- residensiële landgoed in die 
Paarl word in September per vei-
ling deur Home & Hectare verkoop.

Die drieslaapkamerhuis is in 
Mont Blancstraat in Klein Parys en 
is 239 m2 groot. Dis ’n nuutgeboude 
dubbelverdiepinghuis. 

Op die grondvloer is daar ’n gas-
tetoilet en ’n oopplankombuis, sit- 
en eetkamer. Die kombuis het ’n 
binnebraai. Die dubbelmotorhuis 
het ’n outomatiese deur. 

Die slaapkamers is op die boon-
ste vloer. Die hoofslaapkamer het ’n 
en suite-badkamer. Daar is twee an-
der slaapkamers asook ’n aparte vol 
badkamer. Die huis het netjiese af-
werkings en is uitstekend geleë in 
’n veilige omgewing.

Bieërs kan die fisieke veiling by-

woon of aanlyn bie by www.home-
andhectare.com. Streng Covid-19-
maatreëls sal geld. Besoek ook die 
webtuiste vir nog foto’s van die 
huis. 

Belangstellendes wat na die huis 

Moderne dorpshuis 
in die Paarl te koop

Dié drieslaapkamerhuis met twee badka-
mers en ’n gastetoilet het ’n dubbelmo-
torhuis en is in ’n landgoed geleë. Die oopplankombuis, eet- en sitkamer met die kombuis wat ook ’n binnebraai het.

Eiendomme Redakteur: Samantha van den Berg | E-pos: samantha.vandenberg@dieburger.com | Advertensies: Denise Lawrence: 2 Denise.Lawrence@media24.com

Vandag kyk ons na vervan-
gingskoste aan die hand 
van ’n saak wat onlangs in 

die hooggeregshof in Kaapstad 
gedraai het.

In die saak, “Prag N.O and 
Another v Trustees for the time 
being of the Mitchell’s Plain In-
dustrial Enterprises Sectional 
Title Scheme Body Corporate 
and Others (A260/2020) [2021] 
ZAWCHC 132 (16 July 2021)”, 
oorweeg regter Vincent Saldan-
ha watter party in die gegewe 
dispuut – tussen ’n eienaar en 
die trustees van ’n skema se 
regspersoon – vir die vervan-
gingskoste of herstelkoste van ’n 
eenheid in ’n deeltitelskema ver-
antwoordelik is wat heeltemal 
afgebrand het. 

Agtergrond 
Die feite in die saak is kortliks 
as volg: Die applikant is die eie-
naar van ’n deel in ’n deeltitel-
skema en is ook mede-eienaar 
van die gemeenskaplike eiendom 
ooreenkomstig die toepaslike 
deelnemingskwota.

WIE IS VERANTWOORDELIK VIR VERVANGINGSKOSTE?

Bespreek ook klein 
molshope soos dié

Die eiendom word aangewend 
vir kommersiële doeleindes.

Op ’n dag breek daar ’n brand 
uit op die perseel en die hele 
deel brand tot op die grond af. 
Die eienaar of regspersoon het 
twee jaar vantevore ’n eis inge-
dien by die versekeraar vir ’n 
kleiner brand by dieselfde per-
seel, waarna die versekeraar die 
regspersoon in kennis gestel het 
dat toekomstige eise vir brand-
skade slegs gedek sal word in-
dien alle eienaars van dele binne 
die skema elektriese sertifikate 
en brandtoerusting-sertifikate le-
wer as bewys dat hul dele vol-
doen aan die relevante wetlike 
voorskrifte.

Die regspersoon het die nodige 
sertifikate vanaf alle eienaars 
versoek, maar hierdie betrokke 
eienaar het nooit uitvoering aan 
hierdie versoeke gegee nie.

Die versekeringsmaatskappy 
het die eis daarom afgekeur. Die 
eienaar het die ombudsdiens om 
bystand genader, maar die arbi-
ter het bevind dat die saak buite 
die jurisdiksie van die ombuds-
diens val en dat die hof die kor-
rekte forum is om die aange-
leentheid aan te hoor. 

Volgende stap 
Die hof beslis toe as volg:
(a) Die hof is die korrekte forum 
vir die oorweging van die aange-
leentheid, aangesien die eienaar 
se eis deliktueel van aard is en 
nie binne die bestek van artikel 
39 van die ombudswet val nie, 
welke artikel die ombudsdiens 
se jurisdiksie daarstel nie.

(b) Regter Saldanha verwys na 
’n vorige hofuitspraak, “Trus-
tees, Avenues Body Corporate v 
Shmaryahu 2018 (4) SA 566 
(WCC)”, waarin daar beslis is 
dat die tipe dispute wat ingevol-
ge artikel 39 van die ombudswet 
na die ombudsdiens verwys kan 
word, hoofsaaklik verband hou 
met dispute of uitkomste wat op 
die skemalede as geheel van toe-
passing is, en nie noodwendig 
toepassing vind op die uitsluitli-
ke belange van individuele lede 
nie. 

(c) Alhoewel die regspersoon 
verplig is om versekeringsdek-
king te bekom en te handhaaf 
vir die vervangingskoste van die 
gebou ooreenkomstig artikel 
3(1)(h) en 3(1)(i) van die be-
stuurswet, was hierdie verplig-
ting deur die direkte dade van 
die eienaar gekniehalter omdat 
die nodige sertifikate nie op ver-
soek gelewer is nie.

Die eienaar behoort nie onder 
die omstandighede bevoordeel te 
word tot nadeel van alle ander 
eienaars nie. 

Lesse te leer 
Hierdie saak bring ’n paar rele-
vante punte na vore vir oorwe-
ging deur trustees en lede binne 
hul eie skemas:
(i) Wanneer die versekerings-
dekking bespreek en oorweeg 
word, maak seker dat daar voor-
af gekonsulteer word met die 
versekeringsmaatskappy om te 
verseker dat die vervangingskos-
te realisties is. Maak ook seker 

onder watter omstandighede die 
skade deur die versekering ge-
dek sal word – belangriker nog, 
onder watter omstandighede die 
skade nie deur die versekerings-
maatskappy gedek sal word nie. 
Moet die trustees dalk oorweeg 
om voortydig stappe teen ’n eie-
naar te doen wat verhoed dat die 
nodige dekking gehandhaaf 
word?

(ii) Wanneer ’n saak na die om-
budsdiens verwys word, sal die 
uitslag verband hou met die be-
lange van die lede van die skema 
in geheel, of is dit meer indivi-
dueel van aard?

Maak seker dat die korrekte 
forum vir die dispuutbeslegting 
geselekteer word ten einde tyd 
(en soms koste) te bespaar.

(iii) Trustees moet risiko’s in die 
skema met die nodige aandag 
oorweeg aangesien daardie kna-
ende boomwortel – of in hierdie 
geval die foutiewe bedrading – 
vinnig in ’n groot katastrofe om-
skakel, wat dan vir baie inwo-
ners in ’n nagmerrie kan ont-
aard. Maak ’n punt daarvan om 
by trusteevergaderings ook die 
klein molshope te bespreek.

Ter afsluiting: Regter Saldan-
ha het toe beslis dat elke party 
sy eie regskoste sal dra in die ge-
ding – en albei partye het dus ’n 
finansiële skoot weg.

Nie alle aangeleenthede kan 
deur middel van onderhande-
lings opgelos word nie, maar om 
’n poging aan te wend, is nor-
maalweg raadsaam.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Eiendomme-redaksie

Om ’n eiendom vir die eerste 
keer te koop kan baie senu-
tergend wees.

Jy moet nie net die regte 
woongebied kies nie, maar 
ook ’n eiendom opspoor wat 
genoeg ruimte het om in jou 
behoeftes te voldoen en in jou 
begroting pas. Dan moet jy 
boonop ook nog die beleg-
gingsfaktor in ag neem.

Dit is jou eerste eiendom, 
dus mag jy dit dalk nie as ’n 
belegging sien nie, maar eer-
der ’n plek waar jy glo jy vir 
altyd gaan woon, sê eien-
domskenners.

Dit is dalk die plek waar jy 
jou kinders gaan grootmaak 
en waarin jy gaan aftree. 
Waarom moet jy aan jou huis 
dink in terme van die geld 
wat dit vir jou kan maak as 
jy geen intensie het om dit te 
verkoop nie?

Karmen Wessels, van die 
aanlyn versekeringsplatform 
Sanlam Indie, meen egter ko-
pers behoort in ag te neem 
dat omstandighede altyd kan 
verander – al lyk dit dalk nie 
nou so nie.

“Dit klink dalk nou on-
waarskynlik, maar jy kan 
dalk ’n werksaanbod in ’n an-
der land kry of jou kinders 
kry toegang tot ’n goeie skool 
in ’n ander woonbuurt. Of 
dalk wil jy iets waardevol vir 
hul agterlaat as jy nie meer 
hier is nie,” sê sy.

“Dit beteken dat hoewel jy 
jou eiendom soos jóú huis 
moet hanteer, jy ook moet 
werk om dit in ’n uitstekende 
belegging te omskep,” voeg sy 
by. Wessels meen huiseie-
naars moet die volgende as-
pekte oorweeg:

1. Jy is jonk 
As jy ’n eerste koper is, is die 
kanse goed dat jy onder 40 is. 
Dít beteken jy is dalk effens 
beperk wanneer dit kom by 
wat jy kan bekostig om te 
koop.

Soos jou geldsake en lewen-
styl oor die jare verander en 
groei, so sal jou woonplek 
ook moet groei. “Heroorweeg 
dus die wyse waarop jy dink 
oor jou eiendom, want jy 
gaan dalk later baie graag die 
eiendom wil verkoop ten ein-
de op te gradeer.”

2. Ligging is die hoofsaak 
Ligging, ligging, ligging! Vol-
gens Wessels is dit hoog 
waarskynlik dat voornemen-
de huiseienaars al hierdie 
frase gehoor het.

Dit is egter baie belangrik 
om dié faktor baie goed te 
oorweeg, sê sy. “Die slegste 
eiendom in die beste woonge-
bied het steeds die potensiaal 
om ’n baie goeie belegging te 
word. Deur minder op die 
aankoop van die eiendom te 
bestee, beteken ook dat jy 
meer geld het om die eien-
dom op te knap.” 

3. Kyk na dekortendense 
Wees bedag wat jy alles aan 
die eiendom verander, waar-
oor jy verf, wat jy alles uit-
haal en watter toevoegings jy 
maak. “Pinterest is nie net 
vir ma’s nie. Dit is ’n wonder-
like manier waarop jy op die 
hoogte kan bly van die jong-
ste dekortendense vir huise. 
Doen bietjie navorsing oor ’n 
tydlose styl wat nog vir lank 
in die mode gaan bly,” sê 
Wessels .

Sy stel voor dat indien jy 
onseker is, dit slim is om by 

neutrale kleure te hou wat 
goed sal verouder.

4. Kan jy dit uitverhuur? 
As jy dit dalk eendag wil oor-
weeg om jou eiendom uit te 
verhuur, oorweeg bietjie wat-
ter tipe huurder jy sal wil 
lok. ’n Platform soos Airbnb 
is ’n wonderlike manier 
waarop jy vinnig ’n paar 
rand kan maak, maar laat die 
regspersoon of huiseienaars-
vereniging van jou woonkom-
pleks of landgoed Airbnb-ver-
hurings toe?

“Kan jy korttermynverhu-
rings doen of is die woonge-
bied waarin jou eiendom ge-
leë is, aanloklik genoeg vir 
langtermynhuurders? As jy 
’n eiendom koop, gaan kyk 
mooi na hoe naby dit aan 
goed soos winkelgeriewe, sko-
le, geloofsinstellings en toe-
risteaantreklikhede is. Dít sal 
bepaal hoe suksesvol jou huis 
as ’n huureiendom gaan 
wees.” 

5. Kan jy geld maak? 
Daar is baie verskillende ma-
niere waarop jy jou eiendom 
vir jou kan laat werk – selfs 
terwyl jy daarin woon.

Jy kan onder meer ’n tuis-
gebaseerde onderneming be-
gin en ’n gedeelte van jou uit-
gawes van belasting terugeis. 
Jy kan vertrekke in jou huis 
uitverhuur of jy kan stoor-
plek uitverhuur ten einde ’n 
ekstra inkomste te genereer. 
Volgens Wessels kan jy ook 
groente en vrugte in jou tuin 
verbou en dit aan die plaasli-
ke gemeenskap verkoop.

“Dit verg bietjie kreatiwi-
teit ten einde te bepaal watter 
geleenthede jou eiendom alles 
bied.”

Kenner: Wenke om seker te 
maak 1ste eiendom is aanwins


