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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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Die Bestuurswet en standaard-
bestuursreëls skryf die regte 
en verpligtinge van die eie-

naars en inwoners in ’n deeltitel-
skema voor.

Daar is verskeie deeltiteleie-
naars wat nie self in hul skemas 
woon nie, maar hul dele as beleg-
gings koop om dit vir ’n ekstra in-
komste uit te verhuur – of hulle 
verhuur dit uit totdat hulle later 
(moontlik met hul aftrede) gereed 
is om self na die deeltitelskema te 
verhuis.

Soms raak dit dan problematies 
om vas te stel of die eienaar of die 
inwoner van die deel verantwoor-
delik is om sekere handelinge uit 
te voer of verpligtinge na te kom.

Vandag wil ek ’n paar van hier-
die regte en verpligtinge nagaan, 
sodat ons meer duidelikheid kan 
kry oor wie nou eintlik vir wat ver-
antwoordelik is. 

Die Bestuurswet 
Artikel 10(6)(c) bepaal dat die regs-
persoon (dus die trustees) aan elke 
eienaar en okkupeerder ’n afskrif 
van die reëls moet voorsien.

Artikel 13(1)(e) bepaal dat ’n eie-
naar nie sy deel mag gebruik, of 
toelaat dat dit op ’n wyse gebruik 
word wat ’n oorlas aan ander inwo-
ners binne die skema sal veroor-
saak nie.

Hierdie wet is van toepassing op 
álle deeltiteleienaars, en trustees 
en individue kan nie hierdie ver-
pligtinge uitkontrakteer nie.

Trustees moet toesien dat hulle 
weet wie eiendomme binne die ske-
ma huur en dat daardie huurders 
afskrifte van die reëls ontvang. Dit 
beteken egter nie dat ’n huurder 
dit as verweer kan gebruik dat hul-
le nie van die skemareëls geweet 
het nie.

Dit is vandag algemene kennis 
dat behuisingskemas ’n stel reëls 
het wat nagekom moet word. Ek 
beveel aan dat huurders self af-
skrifte van hierdie reëls gaan kry 
as hulle dit nog nie reeds ontvang 
het nie.

Deeltiteleienaars moet ook sorg 
dat hul huurders nie die woning op 
so ’n wyse gebruik dat dit ’n oorlas 
aan ander inwoners binne die ske-
ma veroorsaak nie.

Dit is raadsaam om bepalings by 
die huurooreenkoms in te sluit wat 
onder meer bepaal dat:
(a) die huurder die skemareëls sal 
gehoorsaam; en 
(b) indien die huurder op meer as 
een geleentheid binne ’n sekere 
tydperk die reëls oortree, dit gron-
de is vir die kansellasie van die 
huurooreenkoms. 

Standaard-bestuursreëls
Reël 30 bepaal dat die regspersoon 
(trustees) alle redelike stappe moet 
doen om te verseker dat enige ok-
kupeerder (dit sluit huurders in) 
van ’n deel of eksklusiewe ge-
bruiksarea nie:
(a) Die gemeenskaplike eiendom 
op so ’n wyse aanwend dat dit in-
meng met enige ander persoon wat 
wettig op die eiendom is nie; 
(b) ’n Deel of eksklusiewe ge-
bruiksarea op so ’n wyse gebruik 
dat dit ’n oorlas veroorsaak nie; 
(c) ’n Wet of lisensie-, besigheid-, of 
titelvoorwaardes oortree nie; 
(d) Aanpassings aan dele of eks-
klusiewe gebruiksareas aanbring 
wat die stabiliteit van die gebou 

kan benadeel of inmeng met die ge-
bruik en genot van ander dele, eks-
klusiewe gebruiksgebiede of ge-
meenskaplike eiendom nie;
(e) Enigiets aan ’n deel of eksklu-
siewe gebruiksarea doen wat die 
waarde of gebruik van ’n deel of 
eksklusiewe gebruiksarea negatief 
gaan beïnvloed nie;
(f) ’n Deel of eksklusiewe ge-
bruiksarea gebruik vir ’n ander 
doel anders as wat op die deelplan 
of bouplan aangedui is, dit te ge-
bruik teenstrydig met die gebruik 
wat afgelei kan word uit die reëls 
of stadsbeplanningsbepalings, of 
dit te gebruik teenstrydig met die 
gebruik wat duidelik uit die kon-
struksie en uitleg daarvan afgelei 
kan word; en 
(g) Enige struktuur op ’n eksklu-
siewe gebruiksarea aanbring wat 
’n deel of die uitbreiding van ’n 
deel daarstel sonder om die wetlike 
voorskrifte na te kom nie.

Standaardgedragsreëls
Die gedragsreëls is van toepassing 
op alle eienaars en inwoners binne 
die deeltitelskema.

Waar jou skema egter gewysigde 
gedragsreëls aanvaar het, moet jy 
gaan vasstel of daardie gedrags-
reëls ook na die inwoners van die 
skema verwys. 

Wet op Huurbehuising (Wet 
50 van 1999) 
Artikel 5(3)(c) van dié wet bepaal 
dat die verhuurder se reg teenoor 
die huurder die volgende insluit: 
om die huurooreenkoms te kansel-
leer op gronde wat nie onregmatig 
is nie en wat in die huurooreen-
koms vervat is.

Onthou om hierdie bepaling in 
die huurkontrak in te voeg.

Artikel 5(3)(e) stel die verhuur-
der verder in staat om skadever-
goeding van die huurder te eis in-
dien die woning, of enige ander 
verbeterings op die grond waarop 
die woning geleë is, deur die ver-
huurder, ander inwoners of die in-
woners se gaste veroorsaak is.

Dit is raadsaam om ook hierdie 
bepaling in die huurkontrak in te 
voeg en die huurder daarvan be-
wus te maak dat hulle aanspreek-
lik gehou kan word vir die gedrag 
en skade wat deur hul besoekers 
veroorsaak word. Artikel 5(8) be-
paal dat die verhuurder ’n lys van 
die “huisreëls” by die huurkontrak 
moet aanheg.

Maak dus seker dat jou huurkon-
trak behoorlike kansellasie-bepa-
lings bevat vir as die huurder nie 
betaal nie, nie die reëls van die 
skema nakom nie – of skade aan 
die woning of gemeenskaplike ei-
endom veroorsaak.

Dit is raadsaam dat die munisi-
pale rekeninge na jou, as eienaar, 
gestuur word en dat jy dan die be-
talings van die huurder verhaal. 
Op só ’n wyse sal jy weet of die re-
keninge agterstallig raak, al dan 
nie. Sit dit ook in die kontrak.

Maak seker dat jy ’n afskrif van 
die reëls by die huurkontrak aan-
heg en stel die trustees in kennis 
van wie die huurder en wat die 
huurtermyn is. Voorsien ook die 
persoon se kontakbesonderhede.

Die heffingsrekening is steeds 
die eienaar se verantwoordelik-
heid. Indien jy en jou huurder eg-
ter anders ooreengekom het, sluit 
dit ook by die huurooreenkoms in. 
As die heffings agterstallig raak, 
gaan die regspersoon die geld van 
jou verhaal.

Indien jy ’n woning koop met die 
doel om dit uit te verhuur, win 
liefs regsadvies in en stel ’n be-
hoorlike huurkontrak op, sodat jy 
jou regte as eienaar behoorlik kan 
beskerm. 
) Malan is ’n prokureur by die firma 
Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in So-
merset-Wes. Skakel die kantoor by 
021 851 0359.

Reëls is 
daar vir 
álmal in 
skema
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