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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 185m2
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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
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NOU
TE
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Dit is redelik algemeen vir 
eienaars in ’n deeltitelske-
ma – of skemas met huis-

eienaarsverenigings – om on-
derling drasties van mekaar te 
verskil in terme van ouderdom, 
agtergrond en hulpbronne.

Selfs in aftreeoorde is daar 
“jonger” teenoor “oud”, sowel as 
eienaars wat tot onlangs gewerk 
het en tegnologies vaardig is, en 
weer ander wat nog nooit hul 
eie sake moes bedryf nie.

Hierdie verskille kan ’n groot 
rol speel sover dit die doeltref-
fende interne kommunikasie en 
bestuur van die betrokke behui-
singskema aangaan.

Die trustees van ’n behuising-
skema staan in ’n fidusiêre ver-
houding tot die eienaars in daar-
die skema, en moet dít op so ’n 
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wyse bestuur dat die eienaars se 
bate(s) en kollektiewe belange 
beskerm word.

Die eienaars se deelname 
vorm ’n integrale deel van hier-
die bestuur en vind normaalweg 
plaas deur algemene jaarverga-
derings of spesiale vergaderings 
by te woon en relevante sake op 
die vergaderings te bespreek. 

Reg tot insae 
Dit is elke eienaar se voorreg 
om binne die raamwerk voorge-
skryf deur die wet, die reëls of 
die grondwet (na gelang van die 
tipe skema) insae te hê in die be-
stuur daarvan.

Wat gebeur egter indien daar 
eienaars is wat uit hierdie pro-
ses gelaat word omdat hulle nie 
toegang het tot die kommunika-
siemetodes wat deur die trustees 
of die bestuursagent gebruik 
word nie?

Die bestuurswet (vir deeltitel-
skemas) bepaal in artikel 3(5) 
dat die regspersoon jaarliks, of 
wanneer daar ’n verandering in 
heffings is, die eienaars skrifte-
lik van die vergadering in ken-
nis moet stel.

Artikels 6(2) tot 6(4) bepaal dat 
kennisgewings van vergade-
rings op skrif uitgestuur moet 
word. Bestuursreël 15 bepaal 

weer dat die trustees kennisge-
wings van algemene jaarverga-
derings op skrif aan eienaars 
moet stuur 14 dae voor die ver-
gadering sal plaasvind. Kommu-
nikasie met ’n skema se eie-
naars vind dus gereeld plaas.

Bestuursreël 
15(6) gaan ver-
der om te be-
paal dat ken-
nisgewings 
aan eienaars 
uitgereik moet 
word by hul 
diensadres. Dit 
is die adres 
van die deel 
wat die eie-
naar besit, tensy die eienaar 
skriftelik ’n alternatiewe adres 
voorsien het as ’n diensadres. 

Toegangsprobleme 
Daar sal altyd eienaars wees 
wat nie toegang het tot tegnolo-
gie (rekenaars, drukkers), e-pos, 
of internet nie.

Indien die trustees of be-
stuursagent se verkose wyse 
van kommunikasie egter wel 
elektronies van aard is, mag dit 
dan gebeur dat hierdie eienaars 
uitgesluit word van kommuni-
kasie en uiteindelik, uitgesluit 
word van deelname aan die be-

sluitnemingsproses.
Sou die feit dat ’n eienaar nie 

kennis ontvang het nie die be-
sluite by die daaropvolgende 
vergadering ongeldig maak?

Die standaard-bestuursreëls 
bepaal in bestuursreël 15(8) dat 

indien daar nie 
behoorlike ken-
nis aan eienaars 
gegee word wat 
mag stem op ’n 
vergadering nie, 
dit nie enige 
stem op die be-
trokke vergade-
ring ongeldig sal 
maak nie – mits 
die regspersoon 

’n redelike poging aangewend 
het om wel kennis aan die eie-
naar te gee.

Wat ’n redelike poging behels, 
sal afhang van die feite in elke 
saak. Ek glo egter nie trustees 
kan hulself berus daarop dat ’n 
redelike poging aangewend is 
tot kennis indien ’n eienaar in 
die verlede uitdruklik bevestig 
het dat hy/sy nie toegang het tot 
elektroniese kommunikasie nie, 
en sal verkies om harde kopieë 
van kennisgewings te ontvang – 
en daar dan geen poging aange-
wend is om die harde kopieë 
aan die eienaar te lewer nie.

Indien daar eienaars in behui-
singskemas is wat uitgesluit 
voel, is dit belangrik om die 
reëls of grondwet van daardie 
skema na te gaan om vas te stel: 
(a) Wat die prosedure is wat jy 
as eienaar moet volg om kennis 
te gee van die diensadres waar 
jy kennisgewings wil ontvang; 
(b) gee dan skriftelik kennis aan 
die trustees of bestuursagent 
van daardie diensadres; 
(c) volg op met die trustees of 
bestuursagent indien hulle nie 
jou kennisgewings aan jou ver-
kose diensadres lewer nie. 

Laaste sê 
Trustees en bestuursagente wat 
hulself goed van hul taak wil 
kwyt, sal altyd seker maak dat 
hulle verskille in die behoeftes 
vir kommunikasie onder hul ei-
enaars identifiseer.

Hulle sal ook gaan vasstel wie 
het spesiale vorme van kommu-
nikasie nodig (bv. deur harde 
kopieë van agendas te verskaf 
en openlik te kommunikeer in-
dien daar ekstra koste daarby 
betrokke is), en dan gehoor gee 
aan enige sodanige redelike ver-
soeke. 
) Malan is ’n prokureur by die fir-
ma Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes.

Neem behoeftes vir 
kommunikasie in ag

‘‘Daar sal altyd 
eienaars wees wat 
nie toegang het tot 
tegnologie, e-pos of 
internet nie.

Eiendomme-redaksie

Ondanks die verdoemende 
vooruitsigte en voorspel-
lings weens die Covid-19-

pandemie het huispryse op eie bo-
dem in 2020 gestyg.

April vanjaar was egter die eer-
ste keer in 11 maande wat huis-
prysgroei in Suid-Afrika effens af-
geneem het – al is dit teen ’n klein 
marge, sê Barrie Swart, bedryfs-
hoof van Gumtree Suid-Afrika, 
luidens ’n verklaring.

Die rentekoersverlagings wat 
die Reserwebank ingestel het, het 
meegebring dat die prima uitleen-
koers vanjaar tot ’n 50-jaar-laagte-
punt van 7% gedaal het, en banke 
was meer as gewillig om verband-
aansoeke goed te keur. Dít alles 
het huisaankope aangeblaas.

Met betrekking tot die aktiwi-
teit in die mark, het Swart opge-
merk dat dit hoofsaaklik gewentel 
het rondom die pryskerf vir in-
treevlakeiendomme – naamlik 
tussen R700 000 en R1,5 miljoen.

Jong huurders het meer tyd by 
die huis deurgebring en minder 
geld bestee aan sosiale aktiwiteite 
soos uiteet, flieks, konserte en an-
der sosiale byeenkomste weens 
die inperkingsmaatreëls.

Dít, op sy beurt, het hierdie 
jong mense met meer kontant in 
hul sakke gelaat wat hulle aan 
iets anders kan bestee soos om 
skuld te vereffen.

Daarbenewens het die feit dat 
baie mense nie daagliks kantoor 
toe en terug moes pendel nie, ook 
gesorg dat voornemende kopers 
meer bekostigbare huise buite die 
sentrale sakegebiede van stede en 
dorpe begin oorweeg het.

Volgens Swart lyk dit egter of 
daardie verhoogde vraag na eien-
dom begin verlangsaam, ondanks 
die effense toename wat hulle in 
verbandaansoeke sien.

Hierso is enkele van die nei-
gings wat Swart glo aanstaande 
jaar steeds in die eiendomsmark 
in Suid-Afrika sal voortduur:

1. Eiendom wat bekostigbaar 
geprys is, sal in aanvraag bly

Residensiële eiendomme onder 
die R1 miljoen-kerf sal te danke 
aan konstante groei gewild bly – 
veral in die Wes-Kaap.

Die huismarkte in KwaZulu-Na-
tal en Gauteng het dalk momen-
tum verloor weens die onlangse 
onluste en gevolglike koper-onse-
kerheid wat as gevolg daarvan 
ontstaan het, maar die markte 
daar sal stadigaan herstel.

2. Die vraag na kantoorruim-
te sal laag wees

Volgens die Vereniging van Eien-
domseienaars van Suid-Afrika 
(Sapoa) was die leegstaansyfer vir 
kantoorruimte vanjaar die hoog-

ste in 16 jaar. Die leegstaansyfer 
het in die eerste kwartaal vanjaar 
op 14,2% gestaan.

Met baie rekenaargebaseerde 
sakeondernemings wat migreer 
na ’n hibriede werkmodel waar 
werknemers meer van die huis af 
werk, is kantoorruimte oor die 
land heen steeds in oormaat.

3. Vraag na geriewe vir af-
standswerk sal toeneem

Baie kommersiële eiendomme sal 
waarskynlik ’n ommekeerstrate-
gie ondergaan om afstandswerk 
moontlik te maak.

Geriewe soos hot desks – waar 
professionele mense ’n lessenaar 
of werkstasie vir ’n spesifieke tyd-
perk kan huur as hulle nie hul eie 
permanente kantoor of werkstasie 
het nie – is in ooreenstemming 
met wêreldneigings en sal toene-
mend in aanvraag wees.

4. Huispryse laer, maar só 
ook die voorraad 

Die opgekropte vraag na eiendom-
me is besig om te verlangsaam en 
ons huispryse sal waarskynlik 
dienooreenkomstig daal.

Die voorraadtekort in die huis-
mark waaroor eiendomsagente 
wel egter bekommerd was, kan 
voortduur.

5. Die 5G-faktor

Residensiële landgoedere wat met 
slimtegnologie bedryf word, sal 
voortgaan om die mark te lei met 
goeie konnektiwiteit as ’n trek-
pleister vir huurders sowel as 
voornemende kopers.

Soos al hoe meer werknemers 
van die huis af werk, het vinnige 
verbindings en goed soos gratis 
WiFi-internettoegang ’n aantrekli-
ke aanbieding geword.

6. Blik op verhurings

Huuropbrengste is op dié stadium 
nie besonder hoog nie, met twee 
derdes van huurders wat vir min-
der as R7 000 per maand huur.

Dít gesê sal huurders wat vir 
tussen R7 000 en R12 000 kan 
huur, die beste opsie vir verhuur-
ders bly – met sowat 84,37% van 
huurders wat ’n goeie betaalge-
skiedenis het. Die leegstaansyfers 
van huureiendom sal stabiel bly 
soos ons 2022 ingaan.

“Die eiendomsmark het alle 
neigings in 2020 en 2021 omge-
keer, wat dit moeilik gemaak het 
om die toekoms van vaste eien-
dom in 2022 te voorspel,” sê 
Swart. “Indien niks anders nie, 
weet ons dat die Covid-19-pande-
mie die wyse waarop ons ons hui-
se en kantoorruimtes beskou, 
heeltemal verander het. Slim be-
leggers sal goed vaar as hulle dit 
alles in oorweging neem.”

KENNERS KYK IN KRISTALBAL

Dié neigings sal 
in 2022-mark 
voortduur
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