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VAN RIEBEECKSHOF
R4 195 000

24 uur bemande sekuriteits kompleks. 3 ruim
slaapkamers, 2.5 badkamers, kaggel,

2 motorhuise, JOJO watertenke. Studeerkamer,
leefareas, gaste toilet op onderste vlak. Al die

slaapkamers op boonste vlak.
Carina 082 453 4731

VAN RIEBEECKSHOF
R3 695 000

24 uur bemande sekuriteits kompleks.
4 slaapkamers, 3 badkamers, 2 ruim oopplan
leef areas, 2 x lugversorgers, baie ingeboude

kaste en mooi uitsig. Dubbel geteëlde
motorhuis met baie rakke.
Carina 082 453 4731

SONSTRAAL HOOGTE
R5 995 000

Erf 2253m². 4 slaapkamers, 2 badkamers,
braaikamer, swembad, 3 ooppplan leefareas,

ruim woonstel met 2 badkamers en eie
ingang, 3 motorhuise, massiewe stoor en baie

parkering.
Carina 082 453 4731

BUHREIN
R1 095 000

Sekuriteits Kompleks. 2 slaapkamer woonstel,
1 badkamer, oopplan kombuis en leefarea.

Parkering.

Annette 084 551 4394

X1WQUQ9R-DB120621

Ons hanteer hierdie week ’n 
gereelde leser se navraag:

Dié leser wil weet of hy 
as enkeltrustee navrae mag rig 
aan die bestuursagent vir die 
regspersoon – nie in sy hoeda-
nigheid as trustee van die deelti-
telskema nie, maar as die eie-
naar van ’n eenheid in die deelti-
telskema.

Sy navraag spruit voort daar-
uit dat die trustees versoek word 
om nie die bestuursagent te kon-
tak nie, maar dat alle kommuni-
kasie aan die bestuursagent deur 
die voorsitter hanteer word.

Die leser vra wat die wet in 
hierdie verband bepaal. 

Só staan sake 
Die Bestuurswet en standaard-
reëls bevat nie hierdie tipe be-
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perkings op kommunikasie nie, 
waarskynlik as gevolg daarvan 
dat deeltitelskemas baie verskil-
lend is en dat eienaars die ge-
leentheid gegun word om hul be-
drywighede self in hierdie ver-
band te reël.

Wanneer trustees besluite 
neem, moet dit plaasvind op die 
voorgeskrewe wyse: ’n Trustee-
vergadering moet belê word en 
dan moet hulle stem.

Die meerderheidstem is deur-
slaggewend en word dan so geno-
tuleer. Enkeltrustees kan nie ’n 
regspersoon bind of besluite na-
mens die regspersoon neem nie.

Dit beteken egter nie dat ’n en-
keltrustee nie op eie beweging 
ondersoek mag instel om ’n as-
pek wat hom of haar pla, uit te 
klaar nie.

Elke trustee staan tog in ’n fi-
dusiêre verhouding tot alle deel-
titeleienaars. 

Blik op bestuursagent 
Die aanstelling van ’n bestuurs-
agent vind plaas deur die trus-
tees en indien daardie aanstel-
ling reg gedoen word, sal daar ’n 
geskrewe kontrak bestaan wat 
bepaal waarvoor die bestuurs-
agent verantwoordelik is – so-

wel as hoe die verhouding tus-
sen die trustees, eienaars en die 
bestuursagent tot uitvoering sal 
kom.

Dit mag wees dat die trustees 
skriftelik oor-
eengekom het 
dat kommunika-
sie, vir alle 
praktiese doel-
eindes, op ’n 
voorgeskrewe 
wyse sal plaas-
vind. Hierdie 
trustees is dan 
(waarskynlik) 
gebonde aan 
daardie ooreen-
koms.

Trustees het 
ook altyd twee 
hoede op: die 
een as trustee 
en die ander as deeltiteleienaar – 
en as eienaar verloor jy nie jou 
regte net omdat jy as ’n trustee 
aangestel word nie. 

Nóg vrae 
’n Tweede leser vra hoe sy moet 
maak as trustee indien sy die 
enigste trustee is wat die reëls 
van die deeltitelskema wil af-
dwing en haar mede-trustees nie 

die reëls van hul skema afdwing 
nie.

Een van hierdie “reëls” wat 
verbreek word, is dat verskeie 
eienaars hul motorhuise aan-

wend as stoor-
plek of selfs ’n 
addisionele 
slaapkamer wat 
uitverhuur 
word – en dan 
op gemeenskap-
like eiendom 
parkeer, wat ’n 
verkeerspro-
bleem en par-
keerprobleem 
binne die be-
trokke deeltitel-
skema veroor-
saak.

Weer eens, 
trustees staan in 

’n fidusiêre verhouding tot alle 
eienaars en het ’n sekere rol om 
te vervul.

Artikel 10(1) van die Bestuurs-
wet bepaal dat ’n deeltitelskema 
gereguleer en bestuur moet word 
ooreenkomstig die reëls en on-
derhewig aan die wet.

Trustees kan nie hul eie dis-
kresie uitoefen oor of hulle reëls 
wil aanvaar of afdwing nie – dit 

is deel van hul mandaat.
Waar die reëls nie toepaslik is 

nie en die deeltiteleienaars be-
sluit om die reëls te wysig, kan 
dit ooreenkomstig voorskrifte 
gewysig word.

Onthou net: Wanneer die reëls 
gewysig word, moet die nuwe 
reëls weer deur dié trustees bin-
ne die skema afgedwing word.

Die deeltitelskema se reëls is 
die ooreenkoms tussen eienaars 
oor hoe hulle binne die skema 
sal optree en wat van elkeen van 
hulle wat daar woon, verwag 
kan word.

Alhoewel deeltiteleienaars die 
reëls kan wysig, mag geen reëls 
teenstrydig of in konflik wees 
met die voorgeskrewe reëls van 
die skema nie.

Die leser kan seker maak dat 
alle trustees bewus is van hul 
verpligting om die reëls af te 
dwing en indien hulle steeds ver-
suim om op te tree, kan die trus-
tees óf vervang word volgens die 
voorskrifte óf die ombuddiens 
kan genader word vir bystand. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
e-pos na info@dhmlaw.co.za vir ei-
endomsverwante navrae.

Leser: Mag ek agent nader?

‘‘Die aanstelling van 
’n bestuursagent 
vind plaas deur die 
trustees en indien 
daardie aanstelling 
reg gedoen word, 
sal daar ’n 
geskrewe kontrak 
bestaan . . .

Eiendomme-redaksie

Dit is uiters noodsaaklik dat 
huiseienaars brandvoorkoming 
deel maak van die wyse waarop 
hulle hul huise beveilig.

Paraatheid tydens ’n brand-
voorval kan lewens red, meen 
kenners. “Dit is nie iets waaraan 
ons wil dink nie, maar ’n huis-
brand is ’n moontlikheid – veral 
as jy na die algemene oorsake 
van brande in die huis kyk.

“ ’n Brand kan baie vinnig 
versprei. In werklikheid neem 
dit gewoonlik minder as 30 se-
kondes voordat ’n klein vlamme-
tjie in ’n groot brand eskaleer,” 
sê Charnel Hattingh, hoof van 
bemarking en kommunikasie vir 
Fidelity ADT. “Met jou gewaar-
deerde besitting in gevaar, is dit 
die beste om die ergste te verwag 

terwyl jy natuurlik hoop dat ’n 
huisbrand nooit iets sal wees 
wat jy gaan ervaar nie,” sê sy.

Nie alle brande word deur 
menslike nalatigheid veroorsaak 
nie. Omgewingsfaktore en veran-
derende weerpatrone dra ook by 
tot wegholveldbrande, wat vin-
nig na voorstede kan versprei en 
eiendom en lewens kan verwoes, 
soos onlangs in Kaapstad die ge-
val was.

Alhoewel die meeste huishou-
delike brande per abuis gebeur, 
is daar verskillende maniere om 
die risiko dat ’n brand in die 
huis kan uitbreek, te verminder.

Rookverklikkers is ’n bekos-
tigbare stelsel vir vroeë waar-
skuwing en moet liefs in elke 
kamer in die huis geïnstalleer 
word. Dit is veral belangrik in 
’n noodgeval as dit aan ’n nood-

reaksiediens gekoppel is.
“Brandveiligheid begin by 

kennis – kennis oor hoe brande 
moontlik kan uitbreek en om be-
wus te wees van die skynbaar 
skadelike voorwerpe en materia-
le in jou huis wat kan vlamvat. 
Die grootste skuldiges om na op 
te let, is enige vorm van elektrie-
se toestelle, gas en oop hittebron-
ne,” sê Hattingh.

Hattingh wys daarop dat die 
meeste brandrisiko’s deur ’n an-
der bron versnel sal word, soos 
gordyne naby ’n verwarmer of ’n 
grasdaklapa naby ’n braaivleis-
vuur. “Dis waarom dit belangrik 
is om die gebied rondom potensi-
ële brandgevare vry van vlamba-
re materiale te hou en om nooit 
’n verwarmer, verwarmings- en 
kooktoestel of oop vuur sonder 
toesig te laat nie.”

Algemene bronne van huishoudeli-
ke brande sluit in:
) Verslete of beskadigde elek-
triese kabels van toestelle.
) Sigarette wat aangesteek is en 
sonder toesig gelaat word. 
) Kaggels of brandende kerse 
wat sonder toesig gelaat word.
) Kinders wat met vuurhoutjies 
speel. 
) Verwarmers en elektriese 
komberse. 
) Brandende olie op die stoof. 
) Braaivleisvure wat sonder toe-
sig gelaat word. 

Volg dié kennerswenke om brande 
by die huis te voorkom 
1. Installeer rookverklikkers en 
koppel dit aan ’n reaksiediens. 
2. Koop ’n brandblusser by ’n be-
troubare handelaar en leer hoe 
om dit te gebruik.

3. Beplan wie jy in noodgevalle 
moet skakel – hou die nommers 
op jou selfoon en op die yskas.
4. Let op die waarskuwings op 
toestelle, byvoorbeeld: Moenie 
verwarmers bedek of vir enige 
ander doel gebruik nie.
5. Gaan die elektriese bekabeling 
gereeld na en moenie dit gebruik 
as dit die vonke laat spat nie.
6. Moet nooit kragpunte oorlaai 
nie.
7. Moenie ’n brandende kers, 
kaggel of ’n pot olie sonder toe-
sig op die stoof laat nie en moe-
nie probeer om ’n olievuur met 
water in die kombuis onder be-
heer te bring nie.
8. As jy met gas kook, maak die 
klep dig toe as jy dit klaar ge-
bruik het.
9. Berg vlambare vloeistowwe op 
’n veilige plek.

Winter en huisbrande: Kennerswenke

Paraatheid tydens ’n brand kan lewens red


