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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 234m2

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za
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
As jy ’n vorige uitgawe van die Eiendom-
me-bylae in Die Burger misgeloop het, 
span gerus voortaan die landingsblad op 
Netwerk24 in. 

Besoek www.netwerk24. com/die-bur-
ger/eiendomme en daar sal jy ’n nuttige 
webblad met al die vorige inhoud van jou 
weeklikse gunstelingkoerantbylae oor die 
eiendomsmark hier vind. 

Die webblad word ná elke nuwe uitga-
we van Eiendomme bygewerk, so hou dit 
gerus dop vir interessante stories oor die 
huismark, rubrieke, kennerswenke en 
ander interessante nuus oor die eien-
domsmark op eie bodem. 

Vir enige navrae oor die bylaag of 
nuuswenke, stuur ’n e-pos na samantha.
vandenberg@dieburger.com. 

Lekker lees! 

Kom snuffel saam 
aanlyn op Netwerk24
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Eiendomme-redaksie

Huiseienaars wat hul eiendom-
me verhuur, het die afgelope 
18 maande moeilike tye beleef. 

Vanweë die voortgesette sterk 
vraag na residensiële eiendom – 
veral deur eerstekopers – oor-
weeg sommige eienaars van 
huureiendom om hul huise of 
woonstelle te verkoop. 

Voornemende verkopers moet 
egter bewus daarvan wees dat 
dit moeilik kan raak as hulle 
nog huurders het wat in hul ei-
endom woon, sê Gerhard Kotzé, 
die besturende direkteur van die 
eiendomsgroep RealNet, in ’n 

verklaring. Verkopers sal byko-
mende voorbereidings moet tref 
voordat hulle hul eiendomme op 
die mark sit.

“Dit mag dalk onregverdig 
wees, maar daar is ’n veralgeme-
ning dat huurders dikwels nie 
eiendom goed in stand hou nie. 
Dus sal potensiële kopers in se-
kere gevalle huiwerig wees om  
na ’n eiendom te gaan kyk waar 
daar nog huurders woon,” ver-
duidelik Kotzé. 

“In baie gevalle sou selfs an-
der beleggers wat sou belangstel 
om die huureiendom by jou te 
koop om dit by hul eiendomspor-
tefeulje te voeg, verkies om hul 

eie huurders vir die eiendom te 
vind.”

Daar was ook al gevalle waar 
huurders wat nie regtig wil ver-
huis nie, doelbewus die verkoop 
van die eiendom probeer verhin-
der. “ ’n Huurder kan dalk moei-
lik wees deur ’n eiendomsagent 
toegang tot die eiendom te weier 
wanneer hulle dit aan byvoor-
beeld voornemende kopers wil 
wys. Óf hulle kan die huis doel-
bewus deurmekaar los as hulle 
weet dat die agent dit met voor-
nemende kopers gaan besoek.”

Dit het ook al gebeur dat huur-
ders die verkoop doelbewus in 
die wiele probeer ry deur die 

voornemende kopers van elke 
werklike en waarneembare fout 
in die eiendom te vertel. 

Kotzé sê eiendomseienaars 
wat nie gereeld inspeksies ge-
doen het nie, kan ook ’n nare 
skok kry wanneer hulle wil ver-
koop. Hulle vind dalk uit dat 
daar baie meer instandhoudings-
werk is wat gedoen moet word of 
dat daar selfs duur herstelwerk 
gedoen moet word voordat die 
eiendom mark toe kan gaan. 

“En as troeteldiere in die huis 
toegelaat is, sal die eiendom 
deeglik skoongemaak moet word 
en miskien nuwe matte moet 
kry.”

Daar is natuurlik geen pro-
bleem as die eiendom deur ’n be-
troubare verhuringsagent ver-
huur is nie en die huurders van 
die begin af noukeurig gekies is. 

As die eiendom verkoop moet 
word, is dit die beste om eers vas 
te stel of die huurders dalk die 
eiendom self wil koop. 

“As dit egter nie moontlik is 
nie, is dit oor die algemeen beter 
om die huurders redelike kennis 
van jou planne te gee en dan ’n 
leë eiendom vir die verkoop voor 
te berei. Die feit dat die eiendom 
gereed sal wees om onmiddellik 
by in te trek, sal voornemende 
kopers verder aanspoor.”

Kenner: Só verkoop jy jou eiendom – al is daar huurders 

’n Eiendomskenner sê dit kan moeilik dog haalbaar wees om jou eiendom 
te verkoop as daar huurders in die plek is. Foto: PEXELS

1 bloedskenking
kan tot 3

lewens red.

Vind jou naaste
kliniek op

www.wcbs.org.za

Die bestuurswet maak voor-
siening daarvoor dat ’n 
deeltitelskema se regsper-

soon bydraes vanaf die eienaars 
binne die skema kan hef om die 
regspersoon se uitgawes te dek. 

Daarbenewens moet hierdie 
geld ook gebruik word om voor-
siening te maak vir die deeltitel-
skema se toekomstige instand-
houdingswerk. 

Hierdie bydraes word nor-
maalweg in die vorm van ’n 
maandelikse heffing ingevorder, 
welke bedrae bepaal word op 
grond van die skema se goedge-
keurde begroting vir die komen-
de finansiële jaar. 

Behuisingskemas met huiseie-
naarsverenigings volg gewoonlik 
dieselfde proses. Daar word in 
die skema se grondwet voorsie-
ning gemaak vir die goedkeu-
ring van ’n begroting en die vas-
stelling van maandelikse hef-
fings op grond van daardie 
begroting en die getal eienaars 
in die betrokke skema. 

Só werk dit 
Artikel 3(4) van die bestuurswet 
maak voorsiening daarvoor dat 
die regspersoon by deeltitelske-
mas ook spesiale heffings kan 
hef in onvoorsiene omstandighe-
de vir uitgawes wat aangegaan 
moet word in die huidige finan-
siële jaar – én waarvoor daar nie 
begroot is nie. 

Die standaard-bestuursreël 
21(3) bepaal verder dat die trus-
tees by deeltitelskemas, op grond 
van ’n trusteeresolusie, spesiale 
heffings mag hef vir noodsaakli-

ke uitgawes wat nie redeliker-
wys kan wag totdat daar in die 
komende jaar se begroting voor-
siening vir daardie uitgawe ge-
maak kan word nie. 

Die trustees van ’n deeltitel-
skema, waar die standaard-be-
stuursreëls van toepassing is, 
mag dus uit eie beweging ’n spe-
siale heffing oplê deur ’n meer-
derheidsbesluit by ’n trusteever-
gadering te maak. 

Die vermoë van trustees om 
spesiale heffings te hef by ske-
mas met ’n huiseienaarsvereni-
ging, sal afhang van die bepa-
lings van die grondwet van daar-
die betrokke skema. 

Wat kom volgende? 
Artikel 3(3) van die bestuurswet 
(van toepassing op deeltitelske-
mas) bepaal as volg: 

Wanneer ’n spesiale heffing 
opgelê is en die bydraes tot daar-
die heffing in ’n aantal paaie-
mente gemaak mag word, waar-
na daardie eiendom dan oorge-
dra word, is die verkoper 
aanspreeklik vir die betaling 
van die spesiale heffing-paaie-
mente tot die datum van oordrag 
van die eiendom. 

Die koper, weer, is aanspreek-
lik daarvoor om die spesiale hef-
fing-paaiemente te dek vanaf die 
datum van oordrag. 

Die verkoper moet egter die 
oplegging van so ’n spesiale hef-
fing aan die voornemende koper 
verklaar, anders mag hy/sy dalk 
aanspreeklikheid opdoen omdat 
hierdie feit nie openbaar is nie.

Vir sover dit skemas met huis-
eienaarsverenigings aangaan, 
sal die grondwet van die skema 
geraadpleeg moet word om vas 
te stel of die trustees van daardie 
skema regmatig spesiale heffings 
mag oplê – sowel as wat moet 
plaasvind in gevalle waar daar 
’n verandering in eienaars is in 
die tydperk wat die betalings ge-
maak moet word ten opsigte van 
daardie spesiale heffing. 

Daar is nie by huiseienaars-
verenigings ’n wetlike bepaling 
wat bevestig dat die spesiale hef-
fings wat in paaiemente betaal-
baar is oorgeneem sal word deur 
’n nuwe koper, soos wat die ge-
val is by deeltitelskemas nie. 

Laaste sê 
’n Deeltitelskema se trustees 
moet waak daarteen om spesiale 
heffings op te lê vir uitgawes wat 
redelikerwys voorsien kon word  
– óf uitgawes wat nie dringend of 
noodsaaklik is in die huidige fi-
nansiële jaar nie. 

Daar is heelwat spesiale hef-
fings wat ingestel word vir uitga-

wes wat eintlik in ’n behoorlike 
instandhoudingsplan hoort. 

In sommige gevalle beskik die 
deeltitelskema oor ’n gesonde re-
serwefonds, maar aangesien 
hierdie uitgawes nie gelys is in 
die instandhoudingsplan nie, hef 
die trustees ’n spesiale heffing 
weens swak beplanning. 

Trustees en agente word aan-
gemoedig om eksterne hulp in te 
win in gevalle waar hulle dalk 
self nie oor die nodige kennis en 
ervaring beskik om ’n behoorli-
ke instandhoudingsplan saam te 
stel nie. 

Waar die spesiale heffing inge-
stel word om agterstallige skulde 

te dek weens die wanbetaling 
van heffings deur sekere eie-
naars, stel ek liefs voor dat trus-
tees ’n meer proaktiewe benade-
ring volg wanneer dit by wanbe-
talers in ’n deeltitelskema kom. 

Voorkom eerder dat spesiale 
heffings op meer as een geleent-
heid gehef word om ’n tekort aan  
kontantvloei vir die deeltitelske-
ma aan te vul. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
’n e-pos na info@dhmlaw.co.za of 
bel die kantoor by 021 851 0359 vir 
enige eiendomsverwante navrae of 
enige ander inligting. 

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za
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DEELTITELSKEMAS EN SPESIALE HEFFINGS

Waak teen nuwe heffings 
vir voorsienbare uitgawes

‘‘Trustees en agente 
word aangemoedig 
om eksterne hulp in 
te win in gevalle waar 
hulle dalk self nie oor 
die nodige kennis en 
ervaring beskik om ’n 
behoorlike 
instandhoudingsplan 
saam te stel nie. 

Foto: UNSPLASH

Capital 
in Kaap 
heropen  
sy deure
Die bekende Kaapstadse hotel 
The Capital 15 on Orange het 
hierdie week weer sy deure aan 
gaste, sakereisigers sowel as 
langtermyn-inwoners heropen. 

Dít volg nadat die hotelkom-
pleks, op die hoek van Oranje-
straat en die Greyspas, ’n op-
graderingsprojek van nagenoeg 
R20 miljoen ondergaan het. 

Die hotel bestaan nou uit 
129 luukse kamers, suites en 
woonstelle wat deur gaste be-
spreek kan word vir kort- of 
langtermynverblyf. 

Volgens die ontwikkelaar The 
Capital Hotels & Apartments  
is die hotel se nuutomskepte 
woonstelle veral ’n groot hoog-
tepunt.

Die woonstelle beskik oor 
onderskeidelik een- of twee 
slaapkamers elk, en is ten volle 
toegerus om gaste so gemaklik 
as moontlik te hou terwyl hulle 
tyd weg van die huis af moet 
deurbring. Die woonstelle is 
luuks en modern, en beskik ook 
oor aparte, ruim sit- en eetka-
mers, sowel as ’n ten volle toe-
geruste kombuis. Die slaapka-
mers kry koninggrootte bed-
dens, afgerond met gehalte-
beddegoed, lui ’n verklaring. 

Gaste wat weer na ’n unieke 
tema-ervaring op soek is, kan 
een van die hotel se vier spesi-
alis “pods” bespreek. “ ’n Hotel 
van hierdie statuur en in dié 
ligging moet veel meer bied as 
net moderne akkommodasie 
– ons moet die totale gasvry-
heid- en vermaakervaring aan 
ons gaste bied,” sê Marc 
Wachsberger, besturende direk-
teur van The Capital Hotels & 
Apartments. 

The Capital 15 on Orange. 


