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WELGEMOED
R6 495 000

Erf 2683m². 2.5 badkamers,
studeerkamer, 3 leefareas, huishulp
fasiliteite, swembad, kaggel, dubbel

motorhuis en pragtige tuin.

Carina 082 453 4731

PROTEAVALLEI
R3 695 000

3 slaapkamers + groot aantrekkamer, 2
vol badkamers, 3 oopplan leefareas,

kaggel, onderdak stoep, dubbel motorhuis
en goeie sekuriteit

Carina 082 453 4731

BOSTON
R2 450 000

3 slaapkamers, 1 vol badkamer, gaste
toilet, sitkamer, eetkamer, enkel

motorhuis en woonstel met eie ingang

Carina 082 453 4731

OUDE WESTHOF
R2 895 000

Dubbelvlak dorpshuis. 3 slaapkamers, 2
badkamers, 3 oopplan leefareas,

studeerkamer met toilet en buite kamer
met stortgeriewe.

Carina 082 453 4731

TYGER WATERFRONT
R1 150 000

Dubbelvlak 1 slaapkamer
woonstel op 2de verdieping. Oopplan
kombuis, leefarea wat uitgaan na balkon
met mooi uitsig. 1 onderdak parkering en

besoekers parkering beskikbaar.
Carina 082 453 4731

Alleen Mandaat Alleen Mandaat Alleen Mandaat Alleen Mandaat Alleen Mandaat

X1WV508R-DB210821

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

’N Ontwikkelaar het ver-
skeie opsies as dit kom 
by die uitleg en same-

stelling van ’n potensiële resi-
densiële ontwikkeling.

Die motivering om ’n skema 
van stapel te stuur, rus in die po-
tensiële wins wat gemaak kan 
word uit die verkoop en dalk 
selfs bedryf van eiendomme, dele 
en/of geriewe in daardie skema.

Ontwikkelaars, sowel as die fi-
nansiële instellings wat aan hul-
le finansiering verskaf, neem 
groot finansiële risiko’s om so ’n 
projek van die grond af te kry, 
maar skep daardeur die blyplek 
wat nodig is vir ons groeiende 
bevolking.

Hoe besluit ’n ontwikkelaar 
egter wat om te bou en wat af-

kan byvoorbeeld geoormerk 
word vir ’n aftreeoord. Ten ein-
de die ontwikkeling winsgewend 
op die beskikbare grond te 
maak, moet die wonings teenaan 
of bo-op mekaar gebou word.

Vir daardie doel is dit dalk ’n 
vereiste dat ’n deeltitelskema ge-
skep moet word.

Die skema word geskep vir 

persone 50 jaar en ouer en daar-
om sal die Wet op Afgetrede Per-
sone van toepassing wees.

Die ontwikkelaar het dalk die 
finansiële vermoë om eienaar-
skap van ’n paar wooneenhede 
te behou en besluit om daardie 
eenhede op ’n lewensregbasis 
aan kopers beskikbaar te stel.

Daardie aftreeoord beskik dalk 

verder oor ’n siekeboeg – wat die 
ontwikkelaar self bedryf, uitver-
huur of verkoop aan ’n derde 
party – sowel as ’n eetsaal wat 
deur ’n spysenieringsmaatskap-
py van buite bedryf word met ’n 
winsoogmerk.

Binne die beplanningswetge-
wing en regulasies is dit dalk no-
dig om ’n paar enkeltitel-erwe in 

DIE SAMESTELLING VAN ’N BEHUISINGSKEMA

Koper moet verskille verstaan
trek binne ’n sekere woongebied 
gaan kry?

Die proses 
Ontwikkelaars het verskeie ma-
niere waarop hulle kan vasstel 
wat die behoefte in ’n sekere 
woongebied is.

Die beskikbare grond word 
dalk eerste geïdentifiseer en 
daarna volg ’n behoeftebepaling 
vir die gebied. Óf ’n behoefte 
word eers in ’n sekere woonge-
bied geïdentifiseer, waarna ’n 
stuk grond gevind moet word vir 
die beplande ontwikkeling.

Ongeag die oorsprong van die 
idee vir die ontwikkeling, poog 
die ontwikkelaar altyd om ’n ge-
sogte ontwikkeling te skep wat 
verkoopbaar is, sodat die finan-
siële risiko wat hy/sy aangaan 
uiteindelik vrugte sal werp. 

Deeltitelskema geskep 
Die verskeie opsies wat aan ont-
wikkelaars beskikbaar is om ’n 
aanloklike ontwikkeling te skep, 
vermeerder daagliks.

Daar is soveel innoverende 
idees vir geriewe en ander af-
werkings wat uiteindelik help 
om die ontwikkelaar se prentjie 
vir die ontwikkeling te verwe-
senlik.

’n Stuk grond in Hermanus 

die skema te skep – of dit is dalk 
’n behoefte wat in die woonge-
bied geïdentifiseer word. Dit 
help ook dalk dat die ontwikke-
laar se somme klop.

Hoe dit ook al mag sy, daardie 
een skema kan dan byvoorbeeld 
bestaan uit die volgende:

) ’n deeltitelskema(s) met sy eie 
regspersoon, begroting, heffings 
en bestuursreëls; 

) wat bewoon word deur ’n in-
woner wat ’n woning op lewens-
regbasis gekoop het; 

) in ’n skema vir afgetrede per-
sone onderhewig aan die toepas-
like wetgewing en kontrak; 

) wat ’n kontraktuele verhou-
ding het met ’n kommersiële sie-
keboeg in terme van die reëls, 
grondwet of lewensregkontrak; 

) waarvan die geriewe geregu-
leer word deur ’n oorkoepelende 
huiseienaarsvereniging, waar-
van alle eienaars of lewensreg-
houers ’n lid is. 

Die papierwerk 
Watter dokument(e) sou ’n eie-
naar dan moet raadpleeg indien 
hy/sy wonder of die ontwikke-

laar verplig is om ’n noodknop-
pie in die wooneenheid te ver-
skaf, sodat ’n inwoner in nood 
mediese hulp kan ontvang?

Die eienaar sal sy/haar koop-
kontrak of die lewensregkontrak 
moet raadpleeg, sowel as die 
deeltitelreëls wat vir die betrok-
ke deeltitelskema aanvaar is – 
vernaam as dit nie die stan-
daardreëls is nie.

Daarbenewens ook enige ver-
dere kontrak met die diensver-
skaffer vir die siekeboeg en die 
grondwet vir die huiseienaars-
vereniging. Dit is ’n mondvol, 
maar dit is waarom dit belang-
rik is vir ’n eienaar om te weet 
hoe die skema waarin hy/sy 
koop saamgestel is en om af-
skrifte te bekom van al hierdie 
dokumente, sodat almal se regte 
en verpligtinge met sekerheid 
vasgestel kan word.

Daar is nie ’n bloudruk wat 
die samestelling van hierdie tipe 
skemas betref nie – elkeen is 
uniek en bied iets anders aan die 
verbruiker. Om daardie selfde 
rede is dit dus ook raadsaam dat 
die koper hom-/haarself moet 
vergewis van die verskille tus-
sen die behuisingskemas, sodat 
hulle by ’n ontwikkeling inkoop 
wat aan hul unieke en persoonli-
ke behoeftes voldoen.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Foto: PEXELS

‘Kaapstad steeds 
goeie belegging’
Eiendomme-redaksie

Ten spyte van die Covid-19-pande-
mie bly die middestad van Kaap-
stad ’n prominente beleggingsbe-
stemming – en die koop van die 
regte eiendom teen die regte prys 
is die sleutel tot sukses.

Dít is die mening van Michael 
Bauer, besturende direkteur van 
SAProperty.com en die jongste 
bestuurslid van die Kaapstadse 
Sentrale Stadsverbeteringsdistrik 
(CCID).

Bauer wil die gesogtheid van 
die middestad bevorder en sy re-
putasie versterk in ’n poging om 
’n vinniger herstel van die eien-
domsmark te bevorder. Dit kan 
enigiets tot drie jaar neem, lui ’n 
verklaring.

Volgens Bauer het die pande-
mie ’n interessante uitwerking op 
die Suid-Afrikaanse eiendoms-
mark gehad – veral wat die stads-
kern betref.

Kantore belangrik
Vanuit ’n kommersiële oogpunt 
sê Bauer dat daar op kort termyn 
’n inkrimping in die mark sal 
wees namate mense sukkel om 
kantore te vul.

Hy glo egter dat die mark vir 
kantoorverhurings sal herstel 
met behulp van hibriede reëlings 
en aanbiedings sowel as praktyke 
soos “hot desks”, waar professio-
nele mense ’n lessenaar of werk-
stasie vir ’n spesifieke tyd huur 
as hulle nie hul eie permanente 
kantoor of werkstasie het nie.

Dit beteken op sy beurt weer 
dat kantore dalk kleiner en meer 
doeltreffend gaan word, maar dit 
sal nie uitsterf nie, sê hy.

“Voor die Covid-19-pandemie 
het ons reeds ’n afname in die ge-
bruik van groot kantore waarge-
neem,” sê hy. “Met verloop van 
tyd kan ’n kantoorgebou wat 
voorheen eksklusief as ’n kantoor 
aangewend was, in ’n ontwikke-
ling met gemengde gebruik om-
skep word. Deur dít te doen, word 
die gebou ook ’n uitstekende resi-
densiële eiendom,” meen Bauer.

Hy voeg by dat ruimte en grond 
– veral in die middestad – baie 
duur is. “Vanuit ’n eiendomsprys- 
en digtheidsperspektief, beweeg 
ons in die rigting van ’n wêreld-
stad soos Londen.

“Kaapstad is egter nie só dig be-
volk soos die stede Hongkong of 
New York nie, waar dit aanvaar-
baar is om ’n gesin van vier in ’n 
woonstel van 32 m² te huisves. 
Ons bou wel baie ateljee- en een-
vertrekwoonstelle in Kaapstad, 
maar dit is dikwels vir Airbnb-
verhurings of studentegebruik.”

Residensiële oplewing
Die residensiële mark in die 
Kaapse middestad is nie erg ge-
knou nie, maar het eintlik ’n ople-
wing ervaar, sê Bauer. Nadat die 
vlak 5-inperking opgehef is, het 
eiendomsagentskappe ’n positie-
we beweegkrag in die mark tus-
sen Mei en Julie verlede jaar be-
leef.

“Baie van ons het die beste 
kwartale in die afgelope tien jaar 
beleef, om redes wat ons nog nie 
heeltemal verstaan nie. Die lae 
rentekoerse het beslis ’n groot rol 
gespeel,” aldus Bauer.

“Kopers wat in sektore werk 
wat minder deur die pandemie ge-
raak is, kan 100%-verbande kry, 
met sekere rentekoerse wat onder 
die primakoers toegestaan is,” 
verduidelik hy.

“As jy jou huisverband oor ’n 
30-jaartermyn struktureer, kan jy 
’n goeie eiendom teen ’n bekostig-
bare maandelikse paaiement be-
kom.”

Die tyd is reg
Bauer meen dat sekere eiendom-
me – hetsy klein individuele een-
hede of geboue – in die sentrale 
stadskern nou goeie beleggings is, 
veral as dit teen die regte prys-
punt bemark word. Residensiële 
eiendomme onder die R1,5 mil-
joen-pryskerf en geboue wat om-
skep kan word vir gemengde ge-
bruik met parkeergeriewe, is al-
les volgens hom goeie kopies.

Bauer sê dit is onmoontlik om 
die toekoms te voorspel met al die 
onsekerheid tans.

“Ons het gehoop dat die rente-
koerse verder sou verlaag, maar 
selfs as dit gebeur, dink ek nie dit 
sal genoeg wees om die mark ge-
noeg te stimuleer nie. Uiteindelik 
is baie verskillende sektore van 
die ekonomie swaar getref, wat 
poste en werkgeleenthede in ge-
drang bring en voornemende ko-
pers se kanse om ’n suksesvolle 
verbandaansoek verlaag.”

Dit is egter belangrik om te ver-
seker dat sakebedrywighede in 
die stad weer toeneem.

“Die middestad bied ’n baie 
aantreklike leefstyl wat ons aan 
die wêreld moet wys. Sodra meer 
huurders en verbruikers terug-
kom na die gebied, sal die beleg-
gingspotensiaal weer toeneem,” 
verduidelik hy.

“Aangesien meer mense van 
die huis af werk, het ons minder 
voeteverkeer na die middestad ge-
sien. Ons moedig mense aktief 
aan om terug te keer na die stads-
kern – en terug te kom werk toe 
sodra die pandemie onder die 
knie is.”


