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Groot Parys, jóú
Bolandse tuiste

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?

Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ‘n
ryke geskiedenis, gerieflike ligging, beveiligde leefwêreld én uitstekende
waarde. Fase 1 bestaan uit 37 voltitel Wingerd Villas en 8 deeltitel Terra
Rossa-terraswonings.

| Groot Parys OntwikkelingstrustOntwikkel deur:

• Perfek geleë in die Paarl

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Uitsigte en noordfrontleefareas

• Energiebesparende huisontwerpe

• Geen hereregte betaalbaar

TERRA ROSSA

DEELTITEL-TERRASWONINGS VANAF R2 895 000
2 SLAAPKAMERS I GROOT: 131 m2

Meer as 60% van fase 1 is reeds verkoop

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853

sales@grootparysestate.co.za | www.grootparys.co.za |

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan ontwikkelaarsdiskresie.

WINGERD VILLAS

VOLTITEL-HUISE VANAF R3 435 000
2-4 SLAAPKAMERS I GROOT: 143 m2 tot 260m2

L E E F S T Y L - L ANDGO ED

.

Die aanhou van, of verbod 
op troeteldiere in enige 
deeltitelskema is altyd ’n 

sensitiewe onderwerp.
Daar is diegene vir wie diere 

soos hul eie kinders is. Dan kry 
jy weer ander mense wat geen 
voorliefde vir diere het nie.

Jou bure se voorkeure sover 
dit diere aangaan, het nie veel 
van ’n uitwerking op jou lewe in-
dien jy ver van hulle af woon 
nie.

Daar waar die huise nader aan 
mekaar is, raak dit egter vinnig 
duidelik of jou buurman en 
-vrou vir of teen jou geliefde 
Wagter of Matewis is.

Eiendomme-redaksie

Die meeste Suid-Afrikaners 
streef daarna om ’n huis te be-
sit, maar verkeer steeds onder 
die wanopvatting dat hulle nooit 
vir ’n huisverband sal kwalifi-
seer nie, meen eiendomsken-
ners. 

Volgens ’n peiling wat deur 
die kredietburo Tenant Proper-
ty Network (TPN) gedoen is, 
dink meer as die helfte van 
huurders op eie bodem dat hulle 
dit nie sal kan bekostig om ’n ei-
endom van hul eie te koop nie. 
Jonger huurders is veral be-
kommerd oor bekostigbaarheid, 
en net meer as 60% van die 
huurders tussen die ouderdom 
van 18 en 29 jaar dui aan dat 
hulle nie ’n huisverband kan be-
kostig nie. 

Dit daal effens namate huur-
ders ouer word – met net meer 
as 50% van die huurders in hul 
dertigs wat aandui dat hulle dit 
nie kan bekostig om ’n eiendom 

te koop nie. 
Volgens Carl Coetzee, uitvoe-

rende hoof van die verbandma-
kelaar BetterBond, kan die 
meeste van hulle dit egter be-
kostig. “Die vyf agtereenvolgen-
de repokoersverlagings verlede 
jaar het ’n groot verskuiwing in 
bekostigbaarheid tot gevolg ge-
had,” sê hy. 

“Met die prima-uitleenkoers 
wat tot ’n rekordlaagtepunt van 
7% gedaal het, kan huiskopers 
nou 30% meer bekostig as aan 
die begin van 2020 toe die pri-
ma-uitleenkoers op 10% gestaan 
het. Dit is eintlik die beste tyd 
vir voornemende kopers om 
aansoek te doen vir ’n verband.”

Kry bates jonger 
Volgens Coetzee beleef Better-
Bond ’n toename in die aantal 
mense wat om verbande aan-
soek doen. Die verbandmake-
laar se aansoekvolumes het in 
Desember met ’n rekordpersen-
tasie van 53% toegeneem – ’n 

tydperk wat dit tradisioneel stil-
ler is. Dié neiging het tot in 2021 
toegeneem, met ’n toename van 
46% in verbandaansoeke vir 
Maart. 

Volgens Coetzee toon navor-
sing dat mense op jonger ouder-
domme deesdae bates soos mo-
tors en eiendom begin bekom. 

BetterBond se gemiddelde ou-
derdom vir eerstekopers is 36 
jaar. Daarbenewens dui navor-
sing deur TNP daarop dat baie 
van die beleggersaktiwiteit in 
die ouderdomsgroep vanaf hul 
middel-twintigerjare plaasvind.

Dit is ook ’n tyd waarin baie 
mense goeie salarisse begin ver-
dien en hul bestedingskrag be-
gin toeneem. Baie vra dan die 
vraag: watter prysklas kan ek 
bekostig?

Dit kan jy bekostig
’n Voornemende koper sal onge-
veer R26 000 per maand moet 
verdien om in aanmerking te 
kom vir ’n verband om ’n huis 

van net meer as R1 miljoen te 
koop – dít indien die bank ’n 
verband teen die primêre uit-
leenkoers van 7% aanbied. 

Die maandelikse paaiemente 
sou ongeveer R7 800 wees. Verle-
de jaar toe die rentekoers op 
10% gestaan het, sou iemand 
met dieselfde salaris ’n huis van 
net ’n tikkie meer as R800 000 
kon bekostig. 

“BetterBond doen ook namens 
kopers aansoek by verskeie ban-
ke om te verseker dat jy uitein-
delik die mees mededingende 
rentekoers kry. Dít kom gemid-
deld op ’n verskil van 0,6% tus-
sen die beste en slegste rente-
koers wat vir ’n verbandaan-
soek aangebied word neer. 
Hierdie verskil beteken egter 
dat jy oor 20 jaar soveel as 
R87 000 op ’n verband van 
R1 miljoen kan spaar,” verdui-
delik Coetzee. 

Hy raai voornemende eien-
domskopers aan om hul krediet-
waardigheid en finansiële re-

kords goed vooraf na te gaan, 
sodat hulle weet hoeveel hulle 
kan bekostig voordat hulle na 
hul droomhuis begin soek. 

“Diegene met die vermoëns 
om in eiendom te belê, moet die 
huidige leningsomgewing opti-
maal benut. Hulle sal nie net ’n 
bate bekom wat al veerkragtig-
heid in moeilike ekonomiese tye 
bewys het nie, maar ook toe-
gang kry tot die fondse in hul 
verband sou hulle dit in die toe-
koms benodig,” verduidelik hy. 

“Op hierdie manier is die af-
betaling van ’n verband baie 
soos ’n gedwonge spaarrekening 
met ’n mededingende rente-
koers.” Om te weet wat jy kan 
bekostig en hoe jy vir ’n ver-
band aansoek kan doen, sal baie 
help om die indruk te verander 
dat huiseienaarskap onbekostig-
baar is, meen Coetzee. 

“Met die lae rentekoers wat 
ons tans geniet, is dit die ideale 
tyd om van huurder na huiseie-
naar oor te skakel.”

Kenner: Só maak jy oorgang van huurder na huiseienaar 
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info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Eiendomme

Só staan sake 
Die aanhou van, of verbod op 
troeteldiere word normaalweg 
deur die gedragsreëls van ’n 
deeltitelskema gereguleer.

Onthou dat die Bestuurswet in 
artikel 10(2) bepaal dat elke deel-
titelskema bestuursreëls en ge-
dragsreëls moet hê. Indien jy 
slegs een stel reëls van jou be-
stuursagent of trustees met die 
aankoop van jou eiendom ont-
vang het, mag dit dalk wees dat 
die ontwikkelaar daardie stel 
reëls by die skep van die deelti-
telskema gewysig het.

Die ander stel reëls is dus die 
voorgeskrewe reëls wat sonder 
enige wysigings aanvaar is.

Die standaard-gedragsreëls be-
paal in reël 1 dat inwoners slegs 
troeteldiere mag aanhou met die 
toestemming van die trustees.

Die trustees mag ook nie hier-
die toestemming op ’n onredeli-
ke wyse weerhou nie.

Dié reël bepaal verder dat die 
trustees voorwaardes mag oplê 
wanneer hulle die voormelde 
toestemming verleen.

Hulle mag ook hul toestem-
ming om ’n troeteldier te mag 
aanhou onttrek waar inwoners 
nie die voorwaardes wat by die 
goedkeuring van aanhouding op-
gelê is, nakom 
nie.

Indien die ge-
dragsreëls deur 
die ontwikkelaar 
gewysig is, is dit 
redelik algemeen 
om strenger 
reëls oor die aan-
hou van troetel-
diere aan te tref. 
Byvoorbeeld: 
Geen troeteldie-
re word binne 
die skema toege-
laat nie, of slegs 
een klein hondjie 
en geen katte. 

Harmonie of nie? 
Ontwikkelaars wil graag ’n har-
monieuse woongebied skep en 
dit is nou maar só dat troeteldie-
re baie maklik ’n wig tussen 
mense kan dryf.

Daar kom dan gewoonlik ’n 
punt in die toekoms waar die ei-
enaars voel dat die trustees on-
redelik is omdat hulle hierdie 
streng reëls afdwing, en ’n revo-

lusie ontstaan 
onder die eie-
naars met die 
doel om die reëls 
te verander.

Jare later, 
wanneer die die-
re dalk weer 
meer van ’n oor-
las binne die 
skema begin 
raak, is daar ge-
woonlik weer ’n 
revolusie onder 
die eienaars om 
die aanhou van 
troeteldiere te 

beperk.
Dit hang maar baie af van die 

demografie (oud/jonk/gesinne/
enkellopendes) en kultuur (alge-
mene gesindheid teenoor troetel-
diere) van ’n skema – wat sal be-
paal wat van tyd tot tyd 
toegelaat word.

Dís hoe dit werk 
Aangesien die bepalings oor 
troeteldiere normaalweg in die 
gedragsreëls vervat word, is ’n 
spesiale besluit nodig om die 
reëls hiervoor te wysig.

Indien genoeg eienaars voel 
dat hulle die gedragsreëls wil 
wysig, moet ’n spesiale vergade-
ring – op die voorgeskrewe wyse 
– belê word.

Indien genoeg stemme gewerf 
word om ’n spesiale besluit daar 
te stel, moet die reëls dienoor-
eenkomstig aangepas en by die 
Ombuddiens ingedien word om 
aanvaarding.

Daar is trustees wat nie besef 
dat die gewysigde reëls eers deur 
die Ombuddiens goedgekeur 
moet word voordat dit onder die 
deeltiteleienaars afdwingbaar is 
nie. Daar was onlangs ’n uit-
spraak deur die Ombuddiens, 
waar daar beslis is dat die trus-
tees teen kat-eienaars gediskri-
mineer het aangesien katte nie 
in die kompleks toegelaat is nie.

Onthou dat hierdie uitsprake 
nie op ander deeltitelskemas af-

dwingbaar is soos ’n hooggeregs-
hof-uitspraak sal wees nie.

Deeltitelskemas se reëls ver-
skil van mekaar.

Wanneer die trustees op rede-
like gronde besluit om die toe-
stemming om ’n troeteldier aan 
te hou te onttrek, sal só ’n ont-
trekking normaalweg gepaard 
moet gaan met ’n formele prose-
dure: 
) Die eienaar moet kennis ont-
vang dat die voorwaardes vir 
aanhouding nie nagekom word 
nie; 
) Die eienaar moet ’n geleent-
heid gebied word om die pro-
bleem reg te stel (tensy dit na-
tuurlik ’n ernstige oortreding is 
soos ’n hond wat ’n kind gebyt 
het); 
) Die trustees moet vergader en 
die meerderheid trustees moet 
besluit om die toestemming te 
onttrek; 
) Die besluit moet genotuleer 
word en indien die eienaar nie 
die dier verwyder nie, kan die 
Ombuddiens genader word om 
bystand te lewer.

Laaste sê 
Voordat jy besluit om ’n eien-
dom in ’n deeltitelskema te koop, 
gaan eers die reëls van die ske-
ma na om seker te maak dat die 
reëls van só aard is dat jy daar-
mee sal kan saamleef.

Dieselfde geld vir huise waar 
daar huiseienaarsverenigings is. 
Hier sal jy die grondwet van die 
skema moet nagaan om uit te 
vind of jy troeteldiere daar sal 
kan aanhou.

Gesels ook met ’n inwoner of 
twee wat daar woon om te hoor 
hoe hierdie reëls in praktyk toe-
gepas word. Indien jy niemand 
ken wat daar woon nie, kontak 
die voorsitter van die trustees.

Jy sal baie vinnig uitvind of jy 
’n vreemde katjie in jou toekom-
stige woonhuis kan verwag en of 
jy eerder weekliks klagtes oor 
jou hondjies gaan kry. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
meer inligting of eiendomsverwan-
te navrae, stuur e-pos na info@
dhmlaw.co.za.

Vra eers of Wagter welkom is

‘‘Ontwikkelaars wil 
graag ’n 
harmonieuse 
woongebied skep 
en . . . troeteldiere 
kan baie maklik ’n 
wig tussen mense 
dryf.
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Indien jy ’n vorige uitgawe van Eiendomme 
in jou kopie van Die Burger misgeloop het of 

net op soek is na ’n interessante storie of 
onderhoud wat verskyn het, kan jy gerus die 

landingsblad op Netwerk24 inspan. 

Besoek gerus die volgende skakel by 
www.netwerk24.com/die-burger/eiendomme 
en hier sal jy ’n handige webblad met al die 
vorige inhoud van jou gunsteling-bylae vind. 

Die webblad word ná elke nuwe uitgawe 
van Eiendomme bygewerk, so hou dit gerus 

weekliks dop vir interessante stories, eien-
domsadvies en kennersrubrieke oor alles van 

huiskoop tot 
deeltitelskemas – en nog baie meer! 

Snuffel aanlyn 
op Eiendomme 


