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Ontdekkersweg | Helderkruin
Roodepoort

TE KOOP
Princess Crossing

KENMERKE

35,500M2 – IDEAAL GELEË KLEINHANDELSENTRUM

● Ankerhuurder Pick n Pay Hyper
● Hoë gehalte, bestaande uit 78% nasionale huurders met kitskos, Engen-vulstasie
en Medicross Mediese en Tandsorgsentrum

● Opelugwinkelsentrum met kelderparkeerplek
● Geleë aan Ontdekkersweg – met 565 meter aan die voorkant
– een van die Wes-Rand se belangrikste arteriële paaie

EIENDOMSINLIGTING SAL AAN POTENSIËLE KOPERS BESKIKBAAR GESTEL
WORD VIA 'N E-POSVERSOEK AAN: buy.princess@rennieknightfrank.co.za

JOHANNESBURG
+27 (0)11 656 2162

KAAPSTAD
+27 (0)21 418 1550

E-POS: buy.princess@rennieknightfrank.co.za

PLAASLIK DESKUNDIGE
WÊRELDWYE STANDAARD rennieproperty.co.za

Rennie Knight Frank lewer ’n plaaslike diens,
ondersteun deur wêreldwye kundigheid, en bied
uitgebreide eiendomsdienste aan ons kliënte wêreldwyd.
Ons glo in die bou van langtermynverhoudings en ons
gesamentlike kundigheid dek alle eiendomsgebiede en
belangrike markte.

Die Bestuurswet is van toe-
passing op alle deeltitel-
skemas, asook die stan-

daard-bestuursreëls – tensy die 
reëls behoorlik gewysig is en nie 
teenstrydig met die standaard-
bestuursreëls is nie.

Ontwikkelaars kan nie die be-
stuursreëls wysig voordat die 
deeltitelskema geopen word nie. 
Die eienaars kan die reëls egter 
deur middel van ’n eenparige be-
sluit wysig daarna.

Die ombudsdiens moet dan die 
gewysigde reëls oorweeg, aan-
vaar en bevestig – waarna dit 
amptelik in werking tree. Sover 
dit die verpligting aangaan om 
versekering uit te neem, moet 
die trustees weet watter stel 
reëls op hul deeltitelskema van 
toepassing is en wat hulle ver-
pligting in daardie verband is. 

Só staan sake 
Artikel 3(h) en 3(i) van die Be-
stuurswet bepaal dat die regsper-
soon verplig is om die gebou(e) 

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

te verseker – en verseker te hou 
– vir die vervangingswaarde 
daarvan teen brande en sodanige 
ander risiko’s wat voorgeskryf 
mag word.

Die regspersoon moet ook ver-
sekering uitneem teen enige an-
der risiko’s wat die deeleienaars 
in die skema deur ’n spesiale be-
sluit mag voorskryf.

Nou bestaan die vraag: Mag 
die eienaars self versekering vir 
hul betrokke dele uitneem? 

Só sê die wet 
Artikel 14 van die Bestuurswet 
bepaal dat die eienaars in ’n 
deeltitelskema hul dele teen so-
danige risiko’s mag verseker wat 
nie reeds deur die regspersoon 
se versekering gedek is nie.

Hierdie eienaars mag natuur-
lik ook die inhoud van hul be-
trokke dele verseker.

Standaard-bestuursreël 23 han-
del verder met versekering en 
bepaal onder meer dat elke deel 
en eksklusiewe gebruiksarea 
binne die skema verseker moet 
word teen ’n gespesifiseerde ver-
vangingswaarde.

Die vervangingswaarde van 
elkeen moet dus uitdruklik ge-
spesifiseer word. Eienaars mag, 
deur skriftelik kennis aan die 
regspersoon te gee, vereis dat die 
vervangingswaarde van hul be-
trokke deel of eksklusiewe ge-
bruiksarea verhoog word.

Volgende vraag: Wie is verant-

woordelik vir die bybetaling in-
dien water van ’n deel op ’n an-
der verdieping skade aan ’n deel 
onder hom aan-
rig? Standaard-be-
stuursreël 23(2)(b) 
bepaal dat die eie-
naars verantwoor-
delik is vir die by-
betaling indien 
hul deel skade ly.

Die eienaar wat 
die skade gely 
het, moet dus die 
bybetaling vir die 
versekeringseis betaal. Dit ge-
beur egter gereeld dat eienaars 
ooreenkom om die las te deel.

Nou moet ons die volgende be-
paal: Hoe gereeld moet die ver-
vangingswaarde bepaal word 
van dele en eksklusiewe ge-
bruiksareas in ’n skema?

Ingevolge standaard-bestuurs-
reël 23(3) moet die vervangings-
waarde van elke deel en eksklu-
siewe gebruiksarea elke drie 
jaar bepaal word en aan die eie-
naars op ’n algemene jaarverga-
dering voorgelê word.

Volgende moet ons vra of ver-
sekeringspremies slegs betaal 
mag word uit die administratie-
we fonds van ’n regspersoon in 
terme van die begroting?

Dit is gebruiklik dat verseke-
ringspremies uit die administra-
tiewe fonds betaal word op 
grond van die begroting, maar 
standaard-bestuursreël 23(2)(a) 

bepaal ook dat eienaars verant-
woordelik is vir enige toename 
in versekeringspremies wat ont-

staan as gevolg 
van ’n toename in 
die vervangings-
waarde van dele 
of eksklusiewe ge-
bruiksareas.

Standaard-be-
stuursreël 
24(5)(iv) bepaal 
verder dat fondse 
uit die reserwe-
fonds aangewend 

mag word om versekeringsdek-
king te bekom vir eiendom wat 
die regspersoon verplig is om te 
verseker. 

Reëls bepaal verder 
Wie moet die skema se geisers 
verseker, aangesien dit normaal-
weg op gemeenskaplike eiendom 
is en die pype in die gebou se 
mure is?

Standaard-bestuursreël 31 be-
paal dat, alhoewel die waterver-
hittingstelsel op gemeenskaplike 
eiendom ressorteer, dit die ver-
pligting van die eienaar is wat 
dit gebruik om dit in stand te 
hou, herstel of te vervang – al 
word dit deur die skema se regs-
persoon verseker.

In die geval waar een stelsel 
meer as een deel of eksklusiewe 
gebruiksarea diens, moet die 
persone wat dit gebruik propor-
sioneel bydra tot die instandhou-

ding, herstelkoste en vervanging 
daarvan.

Bly ingelig hieroor 
Eienaars word aangemoedig om 
die versekeringspolis van hul 
skema deeglik te bestudeer en 
nie net op die algemene jaarver-
gadering te aanvaar dat die polis 
alle risiko’s dek nie.

Verder, maak seker dat die 
versekeringspolis nie onnodige 
risiko’s dek wat die premie on-
nodig duur maak nie.

As die skema se eienaars onse-
ker is, vra die makelaar om die 
vergadering by te woon en vrae 
te beantwoord. Alternatiewelik 
kan die trustees met die make-
laar vergader.

Vra baie spesifieke vrae aan 
die versekeraar – byvoorbeeld: 
indien boomwortels die fondasie 
beskadig, wat dan weer struktu-
rele skade aan die gebou veroor-
saak – sal so ’n eis gedek word?

Oorweeg die waarskynlikste 
risiko’s vir jou spesifieke area: 
Is die skema teen ’n helling ge-
bou? Is daar ’n hoë watertafel of 
is dit teenaan die see gebou?

Is dit op ’n draai geleë waar 
voertuie die grensmuur kan be-
skadig? Wees spesifiek, sodat die 
versekeringsdekking jou spesi-
fieke skema so goed moontlik 
dek.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

Watter risiko’s dek die polis?

‘‘Eienaars word 
aangemoedig om 
die polis van hul 
skema deeglik te 
bestudeer.


