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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

FASE
2

NOU
TE
KOOP
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Die finansiële jaar vir regs-
persone word deur die 
standaard-bestuursreëls 

bepaal en daarvolgens begin 
deeltitelskemas se finansiële jaar 
op 1 Oktober elke jaar.

Dit eindig dan weer op 30 Sep-
tember. Die regspersoon mag eg-
ter ’n gewysigde finansiële jaar 
instel deur ’n resolusie by ’n al-
gemene vergadering te neem tot 
dien effekte.

Dit is redelik gebruiklik vir 
regspersone om hul finansiële 
jaar te verander na die gewone 
kalenderjaar of vanaf 1 Maart 
jaarliks.

Die bestuursreëls bepaal ver-
der dat die algemene jaarverga-
dering binne vier maande ná af-
loop van die finansiële jaareinde 
moet plaasvind, en dat die ver-
kiesing van trustees by daardie 
algemene jaarvergadering moet 
plaasvind.

Daar is skemas waar die trus-

Wanneer nuwe trustees aange-
stel word, is dit belangrik vir 
hulle om ten minste die volgende 
dokumente te bekom en te ver-
staan:
) Die Bestuurswet; en 
) Die bestuursreëls en die ge-
dragsreëls vir die skema.

Dit gebeur gereeld dat trustees 
vir my sê dat hulle net gedrags-
reëls het, want dit is al wat die 

bestuursagent vir hulle gestuur 
het.

In hierdie geval is dit gewoon-
lik omdat die standaard-be-
stuursreëls deur die ontwikke-
laar aanvaar en net die gedrags-
reëls gewysig is, maar ’n mens 
kan nie net aanneem dat dit die 
geval is nie.

Kontak die ombudsdiens of as 
dit ’n ouer skema is, ’n aktebe-

sorger – en maak seker dat die 
standaard-bestuursreëls vir die 
skema wel aanvaar is.
) ’n Afskrif van die deelplan: 
Dit is om seker te maak dat die 
trustees weet watter areas dele, 
eksklusiewe gebruiksareas en 
gemeenskaplike eiendom is.

’n Aktebesorger of landmeter 
kan jou help om hierdie deelplan 
te bekom.

) ’n Afskrif van die Ombudswet: 
Oorweeg vernaamlik artikel 39, 
wat die aspekte uiteensit waar-
oor die Ombudsdiens jurisdiksie 
het.

Indien daar aspekte van hier-
die dokumente is wat die nuwe 
trustees nie verstaan nie, vra ’n 
kenner in die gebied vir bystand 
om dit te verduidelik.

Die aanvanklike verduideli-

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

tees jaar op jaar dieselfde perso-
ne is – vernaamlik in kleiner 
skemas – maar dit is meer ge-
bruiklik vir trustees om jaar op 
jaar te verander.

Daarbenewens verskil die 
trustees ook soms selfs drasties 
van vorige jare in bestuurstyl, 
samestelling, toepaslike ervaring 
en so meer. 

Uitdagings sal daar wees 
Die bestuurstaak kan soms vir 
nuwe trustees oorweldigend 
wees, maar soos in vorige ru-
brieke bevestig is dit belangrik 
vir trustees om eers hul voete 
behoorlik te vind.

Trustees moet eers die wetlike 
raamwerk met sekerheid vasstel 
waarbinne hulle besluite moet 
neem, voordat hulle wegspring 
en besluite neem.

Dit is so maklik om in die slag-
gat te trap om “dinge te veran-
der” – vernaamlik waar daar 
voor die verkiesing van nuwe 
trustees ’n groep eienaars was 
wat ontevrede was met die wyse 
waarop die vorige trustees die 
skema bestuur het.

Hulle werf dan ondersteuning 
onder eienaars om nuwe trus-
tees te verkies wat hierdie groep 
se belange beter gaan beskerm 
én dan kan daar soms vinnige 
besluite ná die vergadering ge-
neem word, sonder dat die trus-
tees weet of daardie besluite reg-
matig geneem word, al dan nie.

king is dikwels goedkoper as die 
regsadvies wat later van tyd 
noodgedwonge bekom moet 
word omdat die besluite nie be-
hoorlik geneem is nie.

Daar is baie trustee-kursusse 
daarbuite, maar selfs al is ’n for-
mele trustee-kursus nie vir die 
trustees ’n opsie nie (as gevolg 
van finansies of andersins), win 
steeds die nodige kennis in voor 
groot besluite geneem word.

Laaste sê 
Trustees moet onthou dat hulle 
in ’n fidusiêre verhouding tot 
ander eienaars staan, en eerlik 
en ter goedertrou moet optree.

Dit is nie ’n posisie waar per-
soonlike agendas nagestreef 
moet word nie.

Onthou dat trustees net die be-
voegdhede het wat aan hulle ver-
leen word uit hoofde van wetge-
wing en die reëls.

’n Handige wenk is om altyd 
die grondslag vir jou voorgeno-
me besluite in die bogenoemde 
dokumente te gaan soek – en in-
dien jy dit nie kry nie, liefs ’n 
kenner te nader om seker te 
maak dat die trustees wel op ’n 
sekere wyse mag optree voor 
daardie tree geneem word.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan in Somerset-Wes. Vir eien-
domsverwante navrae of ander 
inligting, stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za.

DEELTITELSKEMAS EN HUL TRUSTEES

Trustees moet eers voete vind
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Eiendomme-redaksie

Om te beplan vir jou aftrede sal 
waarskynlik redelik laag op jou lys 
van prioriteite wees wanneer jy in 
jou 20’s en vroeë 30’s is.

Jy het pas jou loopbaan begin en 
jy geniet dit waarskynlik om ’n be-
steebare inkomste te hê om aan 
oorsese reise of luukse items en 
aankopies te bestee.

Maar baie van die finansiële be-
sluite wat jy nou neem, sal waar-
skynlik ’n impak hê op die gehalte 
van jou lewe wanneer jy ouer is, sê 
Carl Coetzee, uitvoerende hoof van 
die verbandmakelaar BetterBond, 
luidens ’n verklaring.

Die hartseer werklikheid is dat 
die helfte van Suid-Afrikaners 
geen spaarplan vir hul aftrede het 
nie, het die maatskappy 10X Invest-
ments in sy onlangse jaarlikse pei-
ling, Retirement Reality, bevind.

Verder het die helfte van die 
mense wat aan die peiling deelge-
neem het, gedink dat hulle genoeg 
sal hê vir hul aftrede as hulle in 
hul 30’s begin spaar.

“Ons weet dat mense in die alge-
meen aan hul langtermyn finansië-
le toekoms begin dink – en dit sluit 
die koop van ’n huis in – wanneer 
hulle voel hulle is finansieel daar-
toe in staat. Trouens, volgens Bet-
terBond se data is die gemiddelde 
ouderdom van eerstehuiskopers in 
Suid-Afrika 36 jaar oud,” sê Coet-
zee.

Dit beteken dat die gemiddelde 
eerstehuiskoper slegs 24 jaar het 
om in ’n huis te belê en die ver-
band terug te betaal, wat gewoon-
lik ’n terugbetaal-tydperk van 
20 jaar behels. “As jy in ag neem 
dat jy vir die eerste paar jaar in 
werklikheid die rente op die ver-
band afbetaal, maak dit finansieel 
sin om vroeër eerder as later ’n 
huis te koop,” voeg hy by.

As jy uitstel en in jou laat 30’s 
eiendom koop, sal jy minstens ’n 
dekade se pensioenbesparings 
kwyt wees. Navorsing uit die Ver-
enigde Koninkryk dui daarop dat 
lewenslange huurders byna twee 
keer soveel aan hul pensioen moet 
spaar om huurkoste te dek wan-
neer hulle aftree, in vergelyking 
met huiseienaars wat hul verban-
de sal afbetaal hê teen die tyd wan-
neer hulle aftree.

“Dit maak dus sin om vroeër eer-

der as later op die eiendomsleer te 
klim, sodat jy die vrugte van jou 
belegging in jou goue jare kan 
pluk,” sê Coetzee.

Die goeie nuus is dat jong mense 
deesdae ’n belangstelling toon om 
eiendom vroeër eerder as later te 
koop. ’n Opname deur die krediet-
buro TPN vanjaar het bevind dat 
huurders in die ouderdomsgroep 
18 tot 29 jaar die grootste begeerte 
het om binne die volgende twee tot 
vyf jaar ’n eiendom te koop. Hier-
die groep is ook die minste geneig 
om te wil aanhou huur.

“Terwyl bekostigbaarheid dik-
wels aangevoer word as ’n rede vir 
jonger mense om eerder ’n eien-
dom te huur as om ’n eiendom te 
koop, is dit teen die uitleenkoers 
tans steeds in werklikheid dikwels 
goedkoper om te koop as om ’n ei-
endom van dieselfde waarde te 
huur,” verduidelik Coetzee.

“Terwyl daar ander koste is wat 
verband hou met die besit van ’n 
huis as ’n langtermynbelegging, 
kan ’n eiendom ’n inkomstegenere-
rende bate word. Dit sal later han-
dig te pas kom wanneer jy op slegs 
jou pensioen moet staatmaak vir ’n 
inkomste,” sê hy.

Aangesien koop-om-te-verhuur-
eiendomme nie sonder uitdagings 
kom nie – huuropbrengste kan 
daal as gevolg van markdruk en 
die bestuur van ’n huurder kan 
stresvol wees – behoort dit nie die 
enigste bron van inkomste tydens 
aftrede te wees nie, voeg Coetzee 
by.

Dit is egter ’n betroubare bate 
wat ’n aansienlike opbrengs op be-
legging kan bied, en dit behoort 
deel te vorm van jou beplanning 
vir toekomstige finansiële sekuri-
teit. “Hou in gedagte dat mense 
ook langer leef en dit beteken dat 
hulle vir meer jare moet spaar om 
genoeg geld te hê om hul aftrede te 
geniet. Om ’n eiendom te hê wat ’n 
inkomste genereer, sal voordelig 
wees in hierdie lewensfase.”

Daarbenewens het jy ook toe-
gang tot die geld in jou verband as 
jy dit êrens sou nodig kry.

“Dit is nooit te vroeg om eien-
dom as ’n spaarvarkie en ’n lang-
termynbelegging te oorweeg nie. 
Te danke aan die lae rentekoerse, 
kan selfs Generasie Z-kopers be-
kostig om nou ’n vastrapplek in die 
huismark te kry.”

Koop 
eiendom 

in jou 20’s 
en spaar


