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Alle deeltitelskemas en behuising-
skemas met huiseienaarsvereni-
gings word ooreenkomstig die re-

ëls of die grondwet van daardie skema 
bestuur – na gelang van die soort skema 
wat geregistreer is. 

Die reëls (of die grondwet) bevat die 
riglyne waarvolgens die inwoners van 
die skema, hul gaste en die werknemers 
daar moet leef. 

In sommige gevalle maak hierdie     
reëls (of grondwet) ook voorsiening vir 
die oplegging van boetes wanneer die 
bepalings binne die skema verbreek 
word.

In sommige behuisingskemas word ’n 
sistematiese, regverdige proses gevolg 
om boetes op te lê. 

Daar is egter ander skemas waar die 
voorsitter sommer besluit wie aan die 
ontvangkant van ’n boete is, waarna 
daardie boete summier op die betrokke 
eienaar se heffingsrekening geplaas 
word. 

Wat sê die reg egter en is boetes binne 
behuisingskemas afdwingbaar? 

trusteevergadering (’n verhoor) te stel. 
Daarna mag die trustees ’n besluit 

neem of daar ’n boete opgelê gaan word, 
al dan nie. Die oortreder moet redelike 
kennis ontvang van so ’n trusteeverga-
dering (verhoor). 

Dís nie afdwingbaar 
Artikel 10(3) van die Bestuurswet be-
paal dat alle bestuurs- en gedragsreëls 
in deeltitelskemas redelik moet wees en 
dat dié reëls eenvormig toegepas moet 
word op alle eienaars. 

Hierdie wetgewing reguleer nie huis-
eienaarsverenigings nie, maar redelike 
reëls is ook hier aan die orde van die 
dag. 

Onredelike, buitensporige boetes – in 
bedrag en na gelang van die geval en 
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EIENDOM EN         
DIE REG

Só werk dit 
In die eerste plek wil ek net sê dat boe-
tes slegs opgelê kan word indien dit só 
vervat word in die skema se reëls of 
grondwet. 

Die bepalings in dié dokument(e) wat 
oor boete-oplegging handel, sal normaal-
weg ’n prosedure uiteensit wat gevolg 
moet word voordat so ’n boete opgelê 
mag word. 

Die bepalings kan dalk ook voorsie-
ning maak daarvoor dat ’n boete wat op 
die korrekte wyse opgelê word, by die 
maandelikse heffingsrekening gevoeg 
mag word. 

Rente sal ook daarop betaalbaar wees 
indien die boete nie tydig vereffen word 
nie. 

Redelik, regverdig 
In die tweede plek vereis die gemenereg 
dat ’n redelike en regverdige proses ge-
volg moet word om die boete regmatig 
te kan oplê. 

’n Persoon moet eerstens kennis ont-
vang dat hy/sy ’n reël oortree en hy/sy 
moet dan die geleentheid gegun word 
om die “oortreding” reg te stel. 

Hierdie kennisgewing dien as ’n 
waarskuwing en moet ook byvoeg dat 
indien die oortreding nie reggestel word 
nie, dit tot die oplegging van die boete 
mag lei. 

Indien die oortreding ná die waarsku-
wing en ’n redelike tyd om die onge-
wenste gedrag reg te stel steeds voort-
gaan, moet die “oortreder” die geleent-
heid gegun word om sy/haar saak by ’n 

dalk ook hoe dikwels die oortreding be-
gaan word – sal in alle waarskynlikheid 
nie afdwingbaar wees nie. 

Die boetebedrag moet nie net redelik 
wees nie, maar ook proporsioneel tot 
die oortreding. Daarbenewens moet dit 
ook proporsioneel wees tot die rede 
waarom die boete uiteindelik opgelê 
word. 

Laaste sê 
Die afdwingbaarheid van boetes moet 
beoordeel word na gelang van die geval 
van elke stel feite – geen twee aange-
leenthede sal dieselfde wees nie. 

Indien jy dus vermoed dat jou behui-
singskema nie die grondwet of reëls reg 
toepas nie – of indien jy ’n trustee is en 
oorweeg om die skemareëls of -grond-
wet te wysig om voorsiening te maak 
vir die oplegging van boetes – konsul-
teer liefs eers met ’n kenner op die ge-
bied om te verseker dat die oplegging 
dan uiteindelik wel afdwingbaar gaan 
wees. 

Die fokus sal altyd op redelikheid 
wees. 

Indien ’n dispuut ontstaan oor ’n boe-
te en alle interne regsmiddele is uitge-
put, kan ’n party wat deur so ’n besluit 
geraak word (hetsy ’n eienaar, die trus-
tees of andersins) die Ombuddiens na-
der om bystand. 
) Malan is ’n prokureur verbonde aan die 
firma Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in So-
merset-Wes. Vir meer inligting of eien-
domsverwante navrae, stuur e-pos na in-
fo@dhmlaw.co.za. 

Regte proses nodig vir boetes
Eiendomme Redakteur: Samantha van den Berg | E-pos: samantha.vandenberg@dieburger.com | Advertensies: Denise Lawrence: E-pos: Denise.Lawrence@media24.com 

Die fokus in ’n geskil by ’n deeltitelskema moet altyd op redelikheid wees. Foto: PIXABAY

As jy dus jou eiendom heelte-
mal te hoog prys vergeleke met 
die verkoopspryse wat in jou ge-
bied behaal word, gaan dit nie net 
langer neem om van die hand ge-
sit te word nie, maar kopers sal 
agterkom dat dit vir ’n lang tyd op 
die mark is en wonder wat fout is 
met die eiendom. 

Jy gaan uiteindelik die huis 
moontlik vir heelwat minder ver-
koop as wat jy kon kry as jy dit 
net reg geprys het aan die begin.

Ek kan dit nie meer benadruk 
nie: In die marktoestande tans is 
dit belangrik om ’n huis reg te 
prys om dit vinnig en teen die 
beste moontlike prys te verkoop. 

2Vinnige aanbod wys eien-
dom is te laag geprys

Om ’n huis op die mark te hê is 
baie ongerieflik en dikwels baie 
ontwrigtend omdat dit heeltyd 
skoon en netjies moet bly vir as 
voornemende kopers dit wil be-
sigtig. Voornemende kopers wil 
ook meestal die eiendom kom be-
sigtig gedurende ongemaklike 
tye, soos saans ná werk wanneer 
dit tyd is vir aandete en die kin-
ders moet bad. 

Benewens dié ontwrigting, is 
dit nie ongewoon vir verkopers 
om ongelukkig te wees as ’n koper 
sommer vinnig ’n aanbod op die 

eiendom maak nadat dit op die 
mark geplaas is nie. Die verkoper 
bevraagteken dan die eiendoms-
agent se waardasie en begin won-
der of hy/sy nie te na gekom word 
met die eiendom se waarde nie. 

In die meeste gevalle is die teen-
oorgestelde waar. Ná ’n uitgebrei-
de soektog aanlyn sou ernstige 
kopers alles gesien het wat te 
koop is in die gebied en ’n goeie 
idee hê van die pryse. Wanneer 
hulle dus ’n nuwe eiendom op die 
mark sien wat aan hul behoeftes 
voldoen en die regte prys het, sal 
hulle dadelik navraag doen. 

3Uiters noodsaaklik om 
jou huis te skou

In die verlede toe huise met be-
hulp van een dowwe foto in die 
naweekkoerante geadverteer is, 
was dit noodsaaklik om skouhui-
se en skounaweke te hê. 

Te danke aan digitale tegnolo-
gie wat ons vandag toelaat om 
huise met behulp van ’n verskei-
denheid foto’s en besonderhede, 
sowel as op maniere soos virtuele 
besigtigings te adverteer, sal die 
meeste ernstige kopers eers ná ’n 
aanlyn soektog ’n kortlys saam-
stel voordat hulle die agent kon-
tak om ’n afspraak te reël om die 
eiendom te besigtig. 

Hoewel dit sekerlik nie on-

moontlik is om ’n verkoopstran-
saksie by ’n skouhuis te beklink 
nie, word dit al hoe skaarser om-
dat dit dikwels minder ernstige 
kopers lok. 

4’n Agent sal enigiets sê en 
doen om ’n transaksie te 

beklink
Dit is beslis waar dat die meeste 
suksesvolle eiendomsagente men-
se is wat daarvan hou om baie te 
praat en ’n talent het om goed te 
verkoop – daardie mense wat die 
beste eienskappe van ’n eiendom 
kan uitlig en voornemende ko-
pers kan help om hulself in daar-
die eiendom te visualiseer. 

Dié entoesiasme kan egter deur 
sommige verkeerd geïnterpreteer 
word. En soos in enige bedryf is 
daar altyd ’n handvol kansvat-
ters, maar hulle hou gelukkig nie 
lank nie – veral in gevestigde, 
vooraanstaande agentskappe. 

Eiendomsagente moet nie net ’n 
baie streng gedragskode volg wat 
’n magdom reëls en regulasies be-
vat wat hulle moet nakom nie, 
maar maak ook grootliks staat op 
mondelingse verwysings en kliën-
te wat terugkeer. 

Diegene wat nie eties en profes-
sioneel optree nie, sal sommer 
vinnig sonder sake sit. 

Dít gesê, in die geval van ’n oop 

mandaat – waar meer as een eien-
domsagent die eiendom probeer 
verkoop – sal die meeste agente 
probeer om die transaksie te be-
klink voordat die ander mededin-
gende agente kan. En hoewel die 
meeste agente steeds sal probeer 
om die beste prys te kry, gaan 
hulle nie so hard druk as wat hul-
le kan nie, omdat hulle bang is 
hulle verloor die transaksie. 

5Agent wat laagste kom-
missie vra, is die beste 

Ja, dis moeilike tye en dis ver-
staanbaar dat die meeste verko-
pers oor die kommissie wil onder-
handel – en die meeste agente sal 
daartoe instem. 

As ’n agent egter vooraf aan-
bied om sy of haar kommissie 
aansienlik te verlaag, moet jy dit 
as ’n waarskuwingsteken sien. 
Dit kos maande se lang ure om ’n 
huis te bemark, verkoop en oor te 
dra – ’n proses wat nie net ’n om-
vattende bemarkingsplan verg 
nie, maar ook baie papierwerk en 
kundigheid behels. 

’n Goeie agent sal ook namens 
jou onderhandel om die beste 

Daar is heelwat vooropgestelde 
idees onder huiskopers en verko-
pers rakende die eiendomsbedryf 
en verkoopstransaksies. 

Hoewel sekere van hulle op fei-
te gegrond is, is daar ’n hele rits 
van hierdie idees, stories en kon-
septe wat nie die waarheid is nie. 

Soos met alle mites is vooropge-
stelde idees grootliks anekdoties 
en word dit maklik deur mense 
gedeel en geglo. 

Baie van hierdie wanopvattings 
oor ons bedryf duur voort weens 
die feit dat dit deur die jare oor en 
oor vertel is. Hoewel sekere van 
hierdie onwaarhede skadeloos is, 
kan ander weer ’n koper of verko-
per se sukses in die mark ernstig 
benadeel en tot oordeelsfoute lei 
wat mense sowel tyd as geld kos. 

Hier is ’n paar van die alge-
meenste wanopvattings oor die ei-
endomsbedryf en die potensiële 
slaggate, asook die ware feite.

1Duurder vra-prys sorg vir                            
meer geld in jou sak 

Wanneer voornemende kopers 
hul soektog na ’n nuwe huis be-
gin, is dit gewoonlik aanlyn. 

Hulle gebruik ook dikwels ’n 
filter om die beskikbare huise vol-
gens hul behoeftes en begroting te 
groepeer. 

Met ander woorde: ’n Koper 
vergelyk al die beskikbare eien-
domme in ’n sekere woongebied 
met mekaar. Die huise wat die 
kortlys haal, is gewoonlik dié wat 
aan die koper se behoeftes vol-
doen én die beste waarde vir geld 
bied. 

Bogenoemde is veral waar in ’n 
kopersmark soos nou waar beleg-
gers ’n groot verskeidenheid eien-
domme tot hul beskikking het. 

’n Huis wat heeltemal te duur 
is, word maklik geïgnoreer. 

moontlike verkoopsprys te kry en 
daarna streef om jou belange te 
alle tye te beskerm. So ’n agent 
verdien dus sy of haar kommis-
sie, ken sy of haar waarde en sal 
nie sommer die helfte van hul 
kommissie prysgee nie. 

Dus, wanneer ’n agent vinnig is 
om sy of haar kommissie aansien-
lik te verminder of ’n lae kommis-
siekoers gebruik om kliënte te 
kry, is daar ’n goeie kans dat die 
verkoper gaan verloor eerder as 
wen in die proses. Gaan die be-
markingsbegroting ook vermin-
der word? En hoe vinnig gaan die 
agent ’n aanbod aanvaar net om 
die transaksie te beklink? 

Ons ervaar ook dikwels dat 
agente by agentskappe wat ’n ui-
ters lae kommissie verdien, nie 
goed vaar nie omdat die agente 
nie gemotiveerd is nie. 

Onthou net dat ’n agent onder 
meer franchisegeld, verwysings-
kommissie en bemarkingskoste 
met daardie kommissie moet be-
taal.

6Aanlyn waardasies is al 
wat jy nodig het 

Die internet het die wyse waarop 
ons werk en leef heeltemal veran-
der, en die gerief van onmiddelli-
ke toegang tot inligting het die 
meeste bedrywe heeltemal ge-
transformeer – insluitende die ei-
endomsbedryf. 

Hoewel sekere goed soos die 
aanvanklike soektog na ’n nuwe 
eiendom maklik aanlyn gedoen 
kan word, is die menslike faktor 
steeds uiters belangrik gedurende 
byvoorbeeld die koop-en-ver-
koopsproses. Dit is veral waar 
wanneer dit kom by die waarda-
sie van ’n eiendom en as die vra-
prys bepaal moet word. As jy 
daaraan dink om jou eiendom te 

verkoop en net ’n idee wil kry van 
die geraamde waarde daarvan, is 
’n aanlyn platform ’n maklike en 
gerieflike oplossing. 

Wanneer jy egter besluit om te 
verkoop en ’n akkurate, markver-
wante waardasie noodsaaklik is, 
sal niks so akkuraat wees nie soos 
’n waardasie wat deur ’n ervare 
agent saamgestel is met bewese 
ervaring in die mark en deeglike 
kennis van die marktoestande. 

7Huisopknappings betaal 
vir hulself 

Terwyl sekere opknappings en 
verbeterings die waarde van ’n ei-
endom aansienlik kan verhoog, 
beteken dit nie dat alle verbete-
rings dieselfde is nie. Jy loop ook 
die gevaar van oorkapitalisering. 

Dit is daarom uiters noodsaak-
lik dat jy jou huiswerk doen en 
die eerste stap is om te bepaal wat 
die waarde van jou eiendom is, 
sowel as wat die eiendomspryse 
in die res van jou woonbuurt is. 

Woonbuurte het in die alge-
meen almal ’n prysplafon. 

Daarbenewens moet jy ook jou 
huiswerk doen oor die jongste 
huistendense en die kenmerke 
wat deesdae gesog is. 

8Geen voorbereiding nodig 
– huis verkoop homself 

Die waarheid is ongelukkig dat 
selfs ’n nuut geboude huis meer 
koperbelangstelling sal lok as dit 
vir bemarkingsdoeleindes met 
meubels ingerig word. 

Dis belangrik om te onthou dat 
’n eiendomstransaksie nie net fi-
nansieel van aard is nie – dit 
word ook sterk deur emosie beïn-
vloed en dit is daarom noodsaak-
lik om jou huis se beste kenmerke 
uit te lig ten einde dit so aanloklik 
as moontlik te maak. 

Loop lig vir dié agt gevaarlike mites oor eiendomsbedryf
Net soos in talle ander bedrywe bestaan daar heelwat 
mites oor die eiendomsbedryf wat oor die jare heen deur 
sowel kopers as verkopers versprei is. Steve Thomas, ’n 
eiendomskenner by Lew Geffen Sotheby’s International 
Realty in Kaapstad se suidelike woonbuurte, gesels oor 
die algemeenste mites en die gevare wat dit kan inhou. 


