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Gemeenskaplike eiendom by 
deeltitelskemas kan op baie 
verskillende wyses aange-

wend word. 
Dit kan dalk gebruik word as ’n 

trap of hysbak, ’n dak, gang, ’n 
grasperk en tuin, of ’n parkeer-
area – noem maar op! 

By sommige deeltitelskemas is 
’n motorhuis as ’n deel geregi-
streer en by ander as gemeen-
skaplike eiendom – meer spesi-
fiek, vir aanwending as ’n motor-
huis. 

Om vas te stel of ’n spesifieke 
area in jou deeltitelskema ge-
meenskaplike eiendom is, sal jy 
die deelplan van die skema moet 
raadpleeg – waarskynlik met be-
hulp van ’n landmeter of aktebe-
sorger. 

Die gebruik van gemeenskapli-
ke eiendom kan soms aanleiding 
gee tot dispute tussen eienaars, óf 
tussen eienaars en trustees – ver-
naamlik waar die gebruik nieper-
manent van aard is. 

Só staan sake 
Wanneer ’n eienaar of ’n inwoner 
van ’n deeltitelskema verbeterin-
ge aanbring op gemeenskaplike 
eiendom, moet daar aan bestuurs-
reël 29 voldoen word. Daardie reël 
tref onderskeid tussen noodsaak-
like en nienoodsaaklike verbete-
ringe. 

Hierdie reël en sy subreëls 

skryf die proses voor wat gevolg 
moet word om goedkeuring vir 
hierdie werk te kry. 

Waar die aanwending van die 
gemeenskaplike eiendom egter 
nie verbeteringe daarstel nie, is 
die pad tussen reg en verkeerd 
nie altyd so maklik identifiseer-
baar nie. 

Vrae, antwoorde
Sou iemand byvoorbeeld hul tuin-
stel of sonbed op die grasperk 
gaan neersit vir gebruik, mag die 
trustees toestem hiertoe en is die 
gebruik regmatig?

Soos met die meerderheid dis-
pute sal die antwoord afhang van 
die spesifieke reëls van die be-
trokke deeltitelskema en die om-
standighede van elke saak. 

Wat bepaal die wet en stan-
daardreëls oor gemeenskaplike ei-
endom in hierdie verband?

Die Bestuurswet bepaal as volg: 
) Dit is die regspersoon/trustees 
se funksie om die gemeenskaplike 
eiendom namens alle lede te be-

heer, administreer en te bestuur 
(artikel 3(t)).

) Die regspersoon/trustees mag 
waar prakties op gemeenskaplike 
areas grasperke, tuine en geriewe 
vir ontspanning skep en onder-
hou (artikel 4(d)).

) ’n Eienaar moet die gemeen-
skaplike eiendom nie op so ’n wy-
se gebruik dat dit inmeng met die 
redelike genot en gebruik van so-
danige gemeenskaplike eiendom 

deur enige ander eienaar/persoon 
nie (artikel 13(1)(d)).

) Die regspersoon/trustees moet 
alles wat redelik moontlik is doen 
om die reëls af te dwing en om die 
gemeenskaplike eiendom te be-
stuur en beheer (artikel 4(i)).

Die standaard-bestuursreëls bepaal 
weer as volg:
Bestuursreël 30 bepaal dat die 
regspersoon/trustees alle redelike 
stappe moet doen om te verseker 

dat ’n lid of inwoner van ’n deel of 
uitsluitlike gebruiksgebied nie 
die gemeenskaplike eiendom op 
so ’n wyse gebruik dat dit inmeng 
met mense wat wettiglik op die 
perseel is nie. 

Dit beteken dus dat die gemeen-
skaplike eiendom nie teenstrydig 
met artikel 13(1)(d) van die Be-
stuurswet gebruik word nie.

Die standaard-gedragsreëls sê weer 
die volgende: 
Gedragsreël 7(2) bepaal dat geen 

eienaar ’n ander eienaar/inwoner 
se genot en gebruik van gemeen-
skaplike eiendom mag belemmer 
nie.

Die trustees is dus verplig om 
toe te sien dat gemeenskaplike ei-
endom behoorlik en volgens die 
reëls/wetgewing aangewend word 
en dat die gebruik daarvan nie 
ander steur nie. 

Waar die reëls van ’n deeltitel-
skema nie pertinent handel met 
’n tipe tydelike gebruik nie – óf 
waar ’n tydelike gebruik dalk ge-

BLIK OP GEMEENSKAPLIKE RUIMTES IN DEELTITELSKEMAS 

Gebruik mag nie ander steur 
duld word deur die meeste eie-
naars in die skema, maar dit ont-
aard oor tyd in ’n meer perma-
nente verskynsel – is dit raad-
saam om dié soort handeling as ’n 
agenda-item by die volgende alge-
mene vergadering of spesiale ver-
gadering te voeg, sodat die lede 
behoorlik oor die gebruik kan 
stem.

Sou die lede besluit om ’n seke-
re gebruik toe te laat, sal die trus-
tees/eienaars waarskynlik voor-
waardes vir die gebruik kan stel. 

Een so ’n voorbeeld is dat die 
meubels goed onderhou en in ’n 
netjiese toestand moet wees, of 
dat dit net gedurende sekere ure 
van die dag gebruik mag word en 
nie saans as ’n kuierplek mag 
dien nie. 

Lede se bekommernisse en in-
sette kan aangepak word as deel 
van die goedkeuring, of die lede 
kan beperkinge oplê waarbinne 
die trustees goedkeurings vir so-
danige gebruik mag verleen. 

Om hierdie niepermanente ver-
gunnings te formaliseer, sal vir 
trustees en lede meer sekerheid 
gee en almal meer gerusstel – iets 
wat ’n positiewe uitwerking sal 
hê op die harmonieuse leefstyl 
binne die skema.

Daar is soveel bestuursaspekte 
wat met tyd net aangaan, sonder 
dat dit behoorlik geformaliseer 
word. 

Indien jy bewus is van sulke ti-
pe gebruike by jou skema, nader 
die trustees om die gebruike of 
toegewings te formaliseer deur 
dit in die reëls te inkorporeer of 
die ledebesluit te notuleer – ver-
naamlik waar sulke tydelike ge-
bruik as uitsondering later die re-
ël word.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Skakel 
021 851 0359 of stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za.
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spesifieke area in jou 
deeltitelskema 
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deelplan van die 
skema moet 
raadpleeg. Die gebruik 
van gemeenskaplike 
eiendom kan soms 
aanleiding gee tot 
dispute tussen 
eienaars.
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EIENDOM 
EN DIE REG

Eiendomme-redaksie

Wanneer jy uit ’n huurhuis trek, 
is dit noodsaaklik dat jy die huur-
huis in ’n goeie toestand agterlaat 
– anders kan jy jou deposito ver-
loor.

Volgens Marinda Bienz en 
Samantha Heuvel, verhurings-
agente by Seeff in Kaapstad se 
suidelike woonbuurte, het huur-
ders in die huidige mark ’n goeie 
rekord en verwysings nodig. Én 
dit beteken dat jy jouself moet ge-
dra tydens die huurtermyn en die 
eiendom in dieselfde toestand ag-
terlaat as wat jy dit gekry het.

Kontroles en inspeksie
Verhuurders wil nou agtergrond-
kontroles van potensiële huur-
ders laat doen, benewens die ge-
wone kredietkontrole en ’n on-
dersoek na die persoon se vermoë 
om die huureiendom te bekostig.

Inkomende en uitgaande in-
speksies by huureiendomme is 
nie net iets wat jy kan doen nie, 
maar word wetlik vereis om ’n 
huurder se deposito te beskerm, 
verduidelik Bienz en Heuvel lui-
dens ’n verklaring.

Die eiendom moet skoon agter-

gelaat word. As daar enigiets ge-
breek of foutief is, moet dit be-
tyds herstel word voordat die vol-
gende huurder intrek. Dit moet 
gewoonlik teen 12:00 geskied op 
die aanvangsdag van die huur-
kontrak van die nuwe huurder. 
Dit is gewoonlik op die eerste van 
die maand.

Raad vir huurder
Om te verhuis is stresvol en daar 
is niks erger as om laat te wees 
vir die nuwe huurders wat met 
hul vragmotor in die oprit vir jou 
wag nie, voeg die agente by.

Begin met voorbereiding ’n 
week voor die tyd deur enige ska-
de aan die eiendom te herstel en 
instandhoudingswerk te doen 
waar nodig.

Gate in die mure moet toege-
maak word, en indien nodig moet 
die mure gewas en geverf word. 
Alle ligte moet gloeilampe hê wat 
werk.

Skarniere of los deurhandvat-
sels moet weer vasgedraai word, 
terwyl die druppende krane ook 
reggemaak moet word.

Die eiendom moet deeglik 
skoongemaak word voordat die 
nuwe intrekkers kom, en dit sluit 

die matte, mure, vloere, vensters, 
kaste en enige toebehore in die 
huurhuis in.

Die kombuis, badkamers en 
motorhuise moet ook skoon wees.

Die tuin en swembad (indien 
van toepassing) moet ook netjies 
wees. Alles moet in ’n werkende 
toestand wees – van die ligskake-
laars tot die stoof, geiser, swem-
badpomp en die motorhuisdeure. 
Daar moet twee stelle werkende 

sleutels en afstandbeheerders 
wees wat oorhandig moet word 
op die dag wanneer jy die eien-
dom ontruim.

Al die tuin- en huisvullis moet 
van die eiendom verwyder word 
en die asblikke moet skoon gelaat 
word vir die nuwe inwoners, sê 
die agente.

PG van der Linde, huurbe-
stuurder van Seeff Pretoria-Oos, 
sê billike slytasie aan ’n huurei-

endom is aanvaarbaar, maar eni-
ge skade meer as dit moet deur 
die verhuurder herstel word en 
die koste moet van die deposito 
afgetrek word. Huurders moenie 
wag totdat dit tyd is om die eien-
dom te ontruim voordat hulle 
aandag gee aan instandhoudings-
kwessies nie – dan is dit te laat.

Inkomende en uitgaande in-
speksies is uiters noodsaaklik om 
te verseker dat die toestand van 
die eiendom skriftelik aangete-
ken word. Verantwoordelike 
huurders moet na die eiendom 
omsien asof dit hul eie is en dade-
lik enige instandhoudingskwes-
sies opper.

Kry deposito só terug 
Die huurder se deposito tesame 
met die rente moet binne 14 dae 
terugbetaal word. As daar skade 
aan die eiendom is, sal die depo-
sito gebruik word vir die herstel 
van sulke skade – en die balans 
word aan die huurder terugbe-
sorg.

Bewys van die skade en die 
koste van herstelwerk moet gele-
wer word. Geskille rakende die 
deposito kan na die tribunaal vir 
huurbehuising verwys word.

Trek jy uit jou huureiendom? Kry só jou deposito terug

Verhuurders moet sorg dat die hele eiendom skoon is voor die nuwe 
huurders intrek. Foto: PEXELS

Het jy gehoor? 
Eiendom in syfers

       R23 miljoen 
Die gemiddelde eiendomsprys in die Kaap-
se kusbuurt Clifton het oor die afgelope 
10 jaar vanaf R13 miljoen na soveel mil-
joen gestyg. Dit is ’n styging van 77% se-
dert 2011, luidens die eiendomsagentskap 
Seeff se syfers. 

Volgens Seeff is dit ’n uitstekende tyd om 
in luukse eiendom te belê aangesien die pryse 
nog nooit so lank gestagneer het nie, maar 
waarskynlik eersdaags weer gaan be-
gin styg, berig William Horne op 
Netwerk24. 

Seeff sê hy word oorval met belang-
stelling in duur huise landwyd van veral 
oorsese superrykes en Suid-Afrikaners wat 
in die buiteland werk. Dit is veral in die 
mark vir huise van meer as R20 miljoen 
waar die verbruikersentiment nou ’n drie-
jaarhoogtepunt bereik, sê die agentskap in 
’n verklaring. 
           
           16%
Ooba se jongste kwartaallikse statistieke 
toon die gemiddelde huisprys het op ’n 
jaargrondslag in die tweede kwartaal ver-
geleke met die ooreenstemmende kwar-
taal verlede jaar met 16% gestyg. Dit is 
sterker as waarmee dit in die eerste kwar-
taal gestyg het. 

Die gemiddelde koopprys is nou 
R1,4 miljoen, berig Nellie Brand-Jonker 
op Netwerk24. Rhys Dyer, uitvoerende 
hoof van Ooba, meen dit dui daarop dat 
bestaande huiseienaars ook die lae kos-
te om te leen benut om te verhuis na 
groter, veiliger of beter huise van waar 
hulle kan werk. Hy meen die tendens sal 
voortduur namate die tuiswerkery al hoe meer 
vastrapplek kry.

            
           5% 
Bykans 5% van die totale verhuurbare op-
pervlakte van winkelsentrums wat die ge-
noteerde eiendomsgroep Growthpoint 
in die land besit, is met die onluste 
in KwaZulu-Natal beskadig, berig 
Nellie Brand-Jonker. 

Sewe eiendomme is in dié 
provinsie beskadig, maar geen 
ander eiendom van Growthpoint 
in ander provinsies nie. Dit beloop 
sowat 2% van sy totale verhuurbare 
oppervlakte, wat nie net kleinhandel nie, 
maar ook ander kommersiële eiendom insluit.


