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Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ’n ryke geskiedenis, gerieflike ligging én
beveiligde landelike leefwêreld. Die Wingerd Villas stel die elegansie van die Kaapse Karoo-argitektuur ten toon en met
Fase 2 word ’n verdere 24 waarde-vir-geld wonings vrygestel.

• Perfek geleë in die Paarl
• Uitsigte en noordfrontleefareas
• Energiebesparende huisontwerpe

• Intrekgereedpakkette beskikbaar
• Unieke hoë tegnologiesekuriteit
• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies
• Versorgingsfasiliteite*
• Veeldoelige klubhuis*

WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 635 000

2-4 Slaapkamers I Groot: 143 m2 tot 260m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 190 000

2-3 Slaapkamers I Groot: 137 m2 tot 234m2

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

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?

* Fasiliteite word eers later in Fase 2 gebou.

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Jóú Bolandse tuiste

FASE
2

NOU
TE

KOOP

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

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM EN 
DIE REG

Heelwat deeltitelskemas is nou 
eers weer werklik in staat om 
“behoorlik” hul algemene jaar-

vergaderings te hou, nadat die Covid-
19-pandemie bykans twee jaar gelede 
sy verskyning gemaak het.

Een van die agenda-items op die 
jaarvergadering is die verkiesing van 
trustees en dit gebeur soms dat deel-
titeleienaars nie genoegsame aandag 
aan hierdie item gee nie.

Daar word dalk net weer gestem vir 
die persone wat reeds alles in die ske-
ma doen, sonder om krities na die aan-
stelling te kyk. Dít, of daar word vir 
die alternatiewe keuses gestem, sodat 
diegene wat jy nie daar wil sien nie, in 
die pad kan val. 

Magte, regte 
Die Bestuurswet bepaal in artikel 7 
daarvan dat die funksies en magte van 
die regspersoon uitgeoefen moet word 
deur die trustees van die regspersoon 
– onderhewig aan die bepalings van 
die Bestuurswet self – die reëls vir die 
deeltitelskema en die beperkings wat 
deur die eienaars van dele by ’n alge-
mene vergadering opgelê word.

Deeltiteleienaars is gereeld verstom 
dat hul skema se trustees sekere be-
sluite uit eie beweging kan neem, 
maar dit is absoluut waarvoor hulle 
aangestel word – om die deeltitelskema 
namens die eienaars te bestuur.

Dit is daarom belangrik dat deeltitel-
eienaars navorsing doen oor die perso-
ne wat hulself as trustees van ’n ske-
ma verkiesbaar maak.

Watter ervaring het hierdie persone? 
Het hulle dalk ’n finansiële- of be-
stuursagtergrond? Sal die persoon 
weet hoe om ’n begroting vir die ske-
ma te laat saamstel of weet hoe om dit 
te interpreteer? Is die kandidaat die ti-
pe persoon wat ek sal vertrou om be-
sluite namens my te neem en my be-
lange te beskerm? 

Wet bepaal verder 
Artikel 8 van die Bestuurswet bepaal 
verder dat elke trustee van die regs-

persoon in ’n fidusiêre verhouding 
staan tot die regspersoon.

Dit sluit onder meer in dat die trus-
tees: 
(a) eerlik en ter goeder trou moet op-
tree teenoor die regspersoon; en 
(b) enige konflik van belange met die 
regspersoon moet vermy.

Vra jouself dus af: Is die persone 
wat jou stem as trustees gaan wegdra 
’n persoon wat in hul private of be-
dryfslewe eerlik en openlik optree?

Sou sy of haar aanstelling as ’n trus-
tee dalk daartoe lei dat ’n konflik van 
belange sal ontstaan tussen sy of haar 
sake en dié van die deeltitelskema se 
regspersoon? 

Kyk ook hierna 
Ander oorwegings wat ook ’n goeie 
trusteekeuse van ’n minder goeie trus-
teekeuse kan skei, sluit in: Is die per-
soon georganiseerd, betroubaar én sal 
die persoon die nodige tyd en energie 
kan afstaan wat die rol gaan vereis? 
Daarbenewens is dit ook belangrik om 
te verseker dat die betrokke persoon 
integriteit het.

As jy nie weet nie – of nie die geno-
mineerdes ken nie – gaan vind eers 
bietjie uit wie die persone werklik is 
voordat jy daardie stem vir trustee-
skap gaan uitoefen.

Onthou ook dat daar ’n prosedure 
sal bestaan om persone as trustees te 
nomineer. Indien jy dus weet van ’n ei-
enaar binne jou skema wat nie geno-
mineer is nie, maar wat ’n goeie trus-
tee sal wees – moenie huiwer om daar-
die persoon te nomineer nie. 

Laaste sê 
Alhoewel die Bestuurswet en voorge-
skrewe reëls ’n verskeidenheid aspek-

te bevat waaroor deeltiteleienaars ge-
samentlik moet besluit – en waar die 
trustees dus nie ’n uitvoerende rol 
speel nie – is daar verskeie ander 
funksies wat die trustees uit eie bewe-
ging kan uitoefen.

Een só ’n voorbeeld is die aanstel-
ling van diensverskaffers of werkne-

mers, óf ’n bestuursagent vir die ske-
ma – óf om ’n begroting vir die ko-
mende finansiële jaar op te stel.

Die rol van ’n trustee is ’n belangri-
ke een, en ’n deeltitelskema se eie-
naars moet hul bes doen om die beste 
moontlik span te verkies om die deelti-
telskema namens hulle te bestuur.

) Malan is ’n prokureur verbonde aan die 
prokureursfirma Du Plessis Hofmeyr Ma-
lan Ing. in Somerset-Wes. Stuur ’n e-pos 
na info@dhmlaw.co.za of bel die kantoor 
by 021 851 0359 vir enige eiendomsver-
wante navrae, of enige ander inligting 
oor die deelitelskemas, wetgewing en die 
bestuur daarvan.

DEELTITELSKEMAS EN HUL TRUSTEES

Eienaars moet beste span kies 
om skema vir hulle te bestuur

‘‘Deeltiteleienaars is 
gereeld verstom dat hul 
skema se trustees sekere 
besluite uit eie beweging 
kan neem, maar dit is 
absoluut waarvoor hulle 
aangestel word – om die 
deeltitelskema namens die 
eienaars te bestuur. Dit is 
daarom belangrik dat 
eienaars navorsing doen 
oor die persone  . . .
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As jy ’n vorige uitgawe van die 
Eiendomme-bylae in Die Burger 
misgeloop het, span gerus 
voortaan die landingsblad op 
Netwerk24 in. 

Besoek www.netwerk24. 
com/die-burger/bylaes/eien-
domme en daar sal jy ’n nutti-
ge webblad met al die vorige 
inhoud van jou weeklikse gun-
stelingkoerantbylae oor die ei-
endomsmark hier vind. 

Die webblad word ná elke 
nuwe uitgawe van Eiendomme 
bygewerk, so hou dit gerus dop 
vir interessante stories oor die 
huismark, rubrieke, kenners-
wenke en ander interessante 
nuus oor die eiendomsmark op 

eie bodem. 
Vir enige navrae oor die by-

laag of nuuswenke, stuur ’n 
e-pos na samantha.
vandenberg@dieburger.com. 

Lekker lees! 

Kom snuffel saam aanlyn op 
Netwerk24

Eiendomme-redaksie

Die eiendomsontwikkelaars Ra-
bie het vandeesweek nóg ’n nu-
we residensiële ontwikkeling in 
die Kaapse woongebied Burgun-
dy Estate bekend gestel.

Dié nuwe ontwikkeling heet 
Quinta Estate en volg kort op 
die hakke van Rabie se mees 
onlangse woonstel- en meent-
huisontwikkeling daar, Bow 
Tie. Al die eiendomme in die 
laasgenoemde ontwikkeling is 
reeds uitverkoop.

Luidens ’n verklaring wat 
deur die ontwikkelaar uitgereik 
is, is Quinta Estate geleë in die 
hartjie van Burgundy Estate 
– wat aan die Durbanville-wyn-
roete en sy wingerde grens. 
Hierdie beveiligde kompleks be-
staan uit altesaam nege woon-
stelblokke van twee verdiepings 
elk. Die woonstelblokke word 
elkeen geskei deur ruim en 
goed beplande tuine en mooi 
groen ruimtes, en is oorkant die 
private skool Curro Burgundy 
geleë.

“Geniet al die goeie dinge van 
die lewe deur ons sonnige Suid-

Afrikaanse klimaat ten volle 
langs die gemeenskaplike 
swembad te benut, geniet ’n 
rustige oomblik in een van die 
klein parkies óf kuier saam met 
jou vriende om die braaivleis-

vuur,” sê Miguel Rodrigues, di-
rekteur by Rabie, oor die nuwe 
Quinta-ontwikkeling.

“Hier in Burgundy Estate het 
jy toegang tot kilometers se 
hardloop-. stap- en fietsroetes, 

waartydens jy van die geraas 
kan vlug,” sê hy.

Wat kan jy verwag? 
Rodrigues voer aan dat die Bow 
Tie-ontwikkeling, Rabie se mees 

onlangse deeltitelskema in Bur-
gundy Estate, ’n wegholsukses 
is. “Ons is oorstelp met hoe die 
pasvoltooide eerste fase van 
Bow Tie vertoon. Dit het al ons 
verwagtinge oortref. Ons het 
die Bow Tie-konsep geneem en 
versigtig oorweeg hoe ons dit 
kan verbeter. Met ’n groter erf 
tot ons beskikking, het ons heel-
wat groen ruimtes tussen die 
geboue geskep, asook in die ge-
meenskaplike areas. ’n Gemeen-
skaplike swembad met ’n braai-
plek, weggesteekte parkies en ’n 
paar ander braaigeriewe dra al-
les tot ’n wonderlike woonomge-
wing by.”

Quinta Estate se altesaam 112 
woonstelle word opgemaak uit 
onderskeidelik 40 eenslaapka-
mer- en 72 tweeslaapkamer-
woonstelle – almal omring deur 
groenigheid.

Die woonstelontwikkeling 
spog ook met mooi uitsigte en 
’n gerieflike ligging en is binne 
loopafstand van die winkelsen-
trum Burgundy Square.

Die ontwikkeling word ten 
volle beveilig en die woonstelle 
word op deeltitelbasis verkoop. 

Daarbenewens is Quinta Estate 
ook Rabie se derde residensiële 
ontwikkeling wat met slimteg-
nologie spog.

Enkele van die slim elemente 
sluit in kontaklose toegangsbe-
heer wat deur die inwoners se 
slimfone beheer word, sowel as 
sonkragpanele en slimmeters 
vir die meet van waterverbruik. 
Kopers sal ook die opsie hê om 
“slimbeligting” in hul woonstel-
le te laat installeer.

“Ons het die beginprys van 
R850 000 vir eiendom in Bow 
Tie behou, en glo dat met die 
gunstige rentekoers wat steeds 
beskikbaar is, Quinta Estate vir 
eerstekopers sowel as beleggers 
aanloklik sal wees,” voer Rodri-
ques aan.

Omliggende omgewing 
Hy verduidelik dat Burgundy 
Estate al hoe meer gewild word 
as ’n woongebied, en bied gerief 
sowel as balans aan sy inwo-
ners. “Al hoe meer mense begin 
van die huis af werk op perma-
nente basis, en ons ervaar dat 
hulle meer ruimte benodig, so-
wel as toegang tot tuine, veilige 

parkering en geriewe tussen 
groen ruimtes.”

Sedert Nedbank en Rabie ’n 
gesamentlike onderneming vyf 
jaar gelede van stapel gestuur 
het, het Rabie meer as 1 000 hui-
se verkoop ter waarde van R1,4 
miljard in Burgundy Estate al-
leen. Quinta Estate sal dié tran-
saksiewaarde met ’n verdere 
R140 miljoen verhoog.

Luidens die verklaring sal 
Quinta Estate na verwagting 
teen September aanstaande jaar 
voltooi wees.

Belangstellende kopers kan ’n 
eiendom in dié ontwikkeling op 
enige van die volgende wyses 
bespreek: aanlyn op die web-
werf quinta.capetown, met be-
hulp van een van die verkoops-
agente of deur die verkoopsen-
trum in Burgundy Estate op 
weeksdae vanaf 10:00 tot 16:00 
en Sondae vanaf 15:00 tot 17:00 
te besoek.

Kontak die verkoopsagente 
Aldo Stumpher of Natasha van 
der Bergh op onderskeidelik 
082 451 9990 / aldo@property-
world.co.za of 072 222 7560 / na-
tasha@propertyworld.co.za.

Burgundy Estate: Nuwe ontwikkeling Quinta bekend gestel

’n Kunstenaarsvoorstelling van Quinta Estate, Rabie se nuwe woonstelontwikkeling in Burgundy Estate in 
Kaapstad.


