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WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R5 090 000

3-4 Slaapkamers
Groot: 199 m2 tot 234m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 190 000

2-3 Slaapkamers
Groot: 137 m2 tot 185m2

• Perfek geleë in die Paarl

• Uitsigte en noordfrontleefareas

• Energiebesparende huisontwerpe

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Versorgingsfasiliteite*

• Veeldoelige klubhuis*

• Intrekgereedpakkette beskikbaar

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Geen hereregte betaalbaar
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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

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.
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Eiendomme redaksie

Jou keuse van eiendomsagent maak 
baie meer saak as wat baie mense 
dink, en dit is daarom noodsaaklik 

om die regte agent aan te stel, meen ei-
endomskenners.

Dit beteken egter nie net dat jy slegs 
die beste eiendomsagent moet gaan soek 
nie, maar dis ook belangrik om ’n agent 
aan te stel wat by jou pas.

Cobus Odendaal, uitvoerende hoof van 
Lew Geffen Sotheby’s International Real-
ty in Johannesburg en Randburg, glo dis 
die beste om ’n eiendomsagent se aan-
stellingsproses soos ’n werkonderhoud te 
benader. Daarbenewens moet jy ook jou 
huiswerk doen.

“Daar is nie ’n sogenaamde ‘een pas-
maat vir almal nie’ en nie alle agente is 
dieselfde nie. Hul opleiding, kennis, er-
varing, kundigheidsgebiede, sowel as 
prestasielyste kan aansienlik verskil en 
dit is belangrik om die regte keuse heel 
aan die begin te maak,” sê hy.

“Kyk na die agentskappe in jou omge-
wing om te bepaal hoe aktief hulle in jou 
woongebied is, hoe hulle nasionaal (of 
dalk internasionaal) vaar, en watter tipe 
eiendomme hulle hanteer. Voer dan ’n 
onderhoud met die agente wat die mees-
te vir jou uitgestaan het voordat jy ’n fi-
nale keuse maak.”

Odendaal sê daar is vrae wat jy kan 
vra wat jou kan help om die regte eien-
domsagent te kies:

1. Hoeveel transaksies het jy die 
afgelope 12 maande gesluit?
Dit hang natuurlik af van waar jy woon 
en faktore soos of dit ’n klein dorpie of ’n 
groot stad is, maar in die algemeen as ’n 
agent minder as agt tot 12 transaksies in 
die afgelope 12 maande gesluit het, kan 
dit beteken dat hulle nie suksesvol is nie 
of net deeltyds werk.

Hoe dit ook al sy, dit is heel waarskyn-
lik ’n aanduiding dat die agent onervare 
of uit voeling is met wat in jou plaaslike 
eiendomsmark aangaan. Dan is dit waar-
skynlik die beste om na ’n ander een te 
soek wat meer transaksies sluit.

2. Het jy verwysings van vorige 
kliënte?
’n Agent met ondervinding in die veld 
behoort jou na minstens ’n paar vorige 
kliënte te kan verwys en een of meer 
kontak wat jou ’n idee sal kan gee van 
die agent se sterk- en potensiële swak-
punte.

Daarbenewens kan jy ook aanlyn kyk 

voordat jy hulle ontmoet om te sien of 
die agent enige resensies ontvang het.

3. Hoe is jou beskikbaarheid?
Suksesvolle agente sal natuurlik besig 
wees, maar dit is steeds verkieslik om 
saam met iemand te werk wat tyd het 
om jou vrae te beantwoord soos en wan-
neer dit opduik, vir jou huise kan gaan 
wys sonder te veel vertragings, met die 
ander partye in die transaksie te kom-
munikeer en ook betyds papierwerk te 
hersien.

As jy jou eiendom verkoop, het jy ’n 
agent nodig wat jou huis aktief kan be-
mark en dit neem tyd om skouhuise aan 
te bied, op sosiale media en eiendoms-
portale te bevorder, vinnig op navrae te 
reageer en jou deur elke stap van die 
verkoop te lei.

4. Hoe sal jy met my kommuni-
keer en hoe gereeld?
Jy benodig ’n agent wat gereeld met jou 
sal kommunikeer oor bywerkings en wat 
vinnig op jou vrae reageer soos hulle op-
duik.

Vra dus agente watter metodes hulle 
sal gebruik om met jou te kommunikeer 
(oproepe, SMS of e-pos) en hoe gereeld jy 
kan verwag om van hulle te hoor.

As jy verkoop, is gereelde kommuni-
kasie belangrik omdat jy ’n proaktiewe 
agent wil hê wat jou in kennis sal stel so-
dra daar nuus is – of dit nou goed of sleg 
is. As jy koop, kan ’n agent wat goed 
kommunikeer jou help deur jou in ken-

nis te stel van nuwe huise soos wat dit 
op die mark kom.

5. Wat is jou bemarking-
strategie?
’n Ervare agent sal reeds ’n bemarkings-
plan in gedagte hê wanneer hulle vir die 
onderhoud kom. Dit moet ’n groot ver-
skeidenheid platforms insluit: van be-
staande koperlyste tot sosiale media en 
al die belangrikste aanlyn portale.

Hulle sal ook professionele fotograwe 
en videograwe byderhand hê en sal ’n 
virtuele toer kan aanbied. ’n Ervare 
agent behoort jou met gemak deur hul 
proses te kan lei.

6. Wat is die verkoopskenmerke 
van my huis?
Of dit nou ’n moderne meesterstuk of ’n 
ouer huis is wat opgeknap moet word – 
elke huis het positiewe kenmerke en ’n 
agent wat hul sout werd is, sal dit her-
ken en dit uitlig wanneer die eiendom 
bemark word.

7. Het jy aanbevelings om die 
verkoopprys te verhoog?
Dit is altyd raadsaam om seker te maak 
jou huis is in ’n goeie toestand en om die  
nodige herstelwerk te doen voordat jy 
jou huis op die mark plaas.

Wees egter versigtig vir enigiemand 
wat groot opknappings soos ’n volledige 
kombuis-opknapping voorstel, want dit 
is baie maklik om te oorkapitaliseer.

’n Ervare agent sal dinge voorstel soos 

’n nuwe laag verf, ’n netjieser tuin of om 
enigiets wat ooglopend stukkend is, reg 
te maak, soos ’n lekkende kraan of wan-
kelrige vensterknip.

8. Hoe het jy by die verkoops-
prys uitgekom?
Elke huiseienaar wil natuurlik die beste 
moontlike opbrengs op hul belegging hê, 
maar die hoogste waardasie is nie nood-
wendig die regte waardasie nie. Om ’n 
huis te oorwaardeer om ’n mandaat te 
verseker, is nie ’n ongewone praktyk nie 
en veroorsaak meer skade.

’n Goeie agent verstaan hoe om ’n me-
dedingende prysstrategie te bou, kan 
duidelik verduidelik hoe hulle by die ge-
tal gekom het en is nie bang om terug te 
druk en jou die waarheid te vertel nie.

9. Wat is jou kansellasiebeleid?
Ongelukkig sal jy dalk om ’n aantal re-
des met jou agent moet skei, so dit is die 
beste om te weet wat jou opsies is om ’n 
kontrak te kanselleer voordat jy een te-
ken.

Tegnies hoef ’n agent nie ’n ooreen-
koms te kanselleer as hulle nie enige van 
sy bepalings oortree het nie, maar die 
meeste agente sal eerder hul reputasie 
beskerm as om ’n kliënt te dwing om in 
’n ooreenkoms te bly.

’n Agent kan dalk kansellasiegeld hef 
om van hul bemarkingskoste vooraf te 
verhaal en as daar hierdie geld is, sal dit 
in jou ooreenkoms aangeteken word.

10. Wat onderskei jou van ander 
agente?
Enige eiendomsagent kan beweer dat hy 
die beste plaaslike agent is. Dit kan wel 
die geval wees, maar ’n goeie agent moet 
minstens een goeie rede hê en dit sluit in 
die feit dat hulle in die buurt woon; het 
meer eiendomme verkoop as enige ander 
agente in die area; en het meer as net ’n 
paar vorige kliënteverwysings om met 
jou te deel.

As ’n agent jou nie ’n goeie rede kan 
gee om saam met hulle te werk nie, is 
daar waarskynlik nie een nie.

“Om die regte agent te kies is kritiek,” 
sluit Odendaal af, “want jy sal nie net 
waarskynlik jou huis vinniger en teen 
die beste moontlike verkoopprys ver-
koop nie – agente kan jou ook op hierdie 
reis lei en die verkoopproses baie min-
der stresvol maak. En deur hierdie vrae 
te vra wanneer jy onderhoude met voor-
nemende agente doen, sal jy jouself in 
die absolute beste posisie plaas om te 
verseker dat jy die regte persoon kies.”

Bepaal op dié manier of 
jou agent wel beste is

’n Eiendomskenner is van mening dat jy die beste agent moontlik moet aanstel 
wanneer jy jou huis wil verkoop. Foto: PEXELS

Die Deeltitelwet – Wet 95 
van 1986 (die “ou Deeltitel-
wet”) – het op 1 Junie 1988 

in werking getree.
Alle deeltitelskemas wat daar-

na geregistreer is, was aan die 
bepalings van hierdie wet onder-
worpe.

Die ou Deeltitelwet het stan-
daardreëls bevat by wyse van 
aanhangsel 8 (bestuursreëls) en 
aanhangsel 9 (gedragsreëls). Soos 
in die huidige bestel, kon ontwik-
kelaars kies of hulle die stan-
daardreëls vir hul deeltitelskema 
wou aanvaar en of hulle gewysig-
de reëls wou aanvaar.

Die wetlike landskap het egter 
op 7 Oktober 2016 verander met 
die inwerkingtrede van die Be-
stuurswet (Wet 8 van 2011), en die 
regulasies wat in terme daarvan 
uitgevaardig is.

Hierdie regulasies het ’n opge-
dateerde stel be-
stuursreëls en 
gedragsreëls be-
vat, maar ont-
wikkelaars kan 
steeds kies of 
die standaard-
reëls vir ’n ske-
ma aanvaar 
word – en of die 
gewysigde reëls 
aanvaar moet 
word.

Indien die 
standaardreëls 
van Aanhangsel 
8 en 9 op jou 
deeltitelskema 
van toepassing 
was, is dit outo-
maties vervang 
met die nuwe 
reëls wat in die regulasies tot die 
Bestuurswet vervat is. 

Só werk dit
In werklikheid is die bestuurs-
bepalings uit die ou Deeltitelwet 
verwyder en weer in die nuwe 
Bestuurswet saamgevat.

Die ou Deeltitelwet bestaan 
steeds in ’n gewysigde vorm en 
hanteer die registrasie- of grond-
gebruikskwessies wat met deelti-
telskemas gepaardgaan.

Dit sluit byvoorbeeld in: die 
wetlike raamwerk vir die ope-
ning van ’n deeltitelskema; die 
uitbreiding van ’n deeltitelskema 
of deel; en die vervreemding van 
gemeenskaplike eiendom om 
slegs ’n paar te noem.

Die ou Deeltitelwet het in arti-
kel 27 en 27A daarvan voorsie-
ning gemaak vir die registrasie 
van eksklusiewe gebruiksgebie-
de.

Twee tipes eksklusiewe ge-
bruiksgebiede kon in terme van 
hierdie twee artikels geskep 
word, naamlik: ’n Artikel 27-reg 
wat notarieel sedeer word en 
tweedens ’n Artikel 27A-reg – 

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG

Eksklusiewe 
gebruiksregte: Só 
word dit geskep

waar die skepping en toewysing 
van die eksklusiewe gebruiks-
gebiede gemaak word in terme 
van die reëls van ’n skema.

Vandag kan ’n ontwikkelaar of 
regspersoon steeds ’n eksklusie-
we gebruiksgebied aan eienaars 
toewys ingevolge artikel 27 van 
Wet 95 van 1986 soos gewysig, 
deur die reg op ’n deelplan aan te 
bring en notarieel te sedeer – óf 
die gebruik kan toegewys word 
ingevolge van die reëls van die 
skema, soos bepaal in artikel 
10(7) van die Bestuurswet. 

Die verskille 
Wat is die verskil tussen hierdie 
twee tipes eksklusiewe gebruiks-
regte?

Op ’n praktiese vlak is die ver-
skil dat ’n reg wat aan jou sedeer 
is deur middel van ’n notariële 
akte, ’n reg tot onroerende eien-
dom is waaroor ’n verband 
geregistreer mag word, ’n huur-
ooreenkoms aangegaan mag word 
of ’n persoonlike serwituut 
geregistreer mag word.

Die reg kan gekanselleer word 
deur ’n notariële ooreenkoms van 
kansellasie te sluit tussen die eie-
naar van die reg, die verbandhou-
er en die regspersoon (ná ’n spe-
siale resolusie deur eienaars ge-
neem is tot dien effekte).

’n Reg bekom ingevolge die 
reëls van ’n skema kan deur die 

wysiging van die 
reëls op ’n alge-
mene vergadering 
gewysig word. Dié 
gebruiksreg krag-
tens die reëls is 
nie ’n reg tot on-
roerende eiendom 
nie, maar slegs ’n 
persoonlike reg. 

In praktyk 
Hoe kan die regs-
persoon nuwe 
eksklusiewe ge-
bruiksregte skep?

Die regspersoon 
kan op grond van 
’n eenparige be-
sluit van lede eks-
klusiewe ge-
bruiksgebiede op 

’n deelplan laat aanbring en aan 
die eienaar(s) sedeer.

Alternatiewelik kan lede op ’n 
algemene vergadering die reëls 
wat eksklusiewe gebruik toe-
staan, wysig.

Die tipe besluit wat deur lede 
geneem moet word hiervoor sal 
afhang van die reëls waarin die 
eksklusiewe gebruiksgebiede toe-
gewys word.

Indien die gedragsreëls gewy-
sig word, sal ’n spesiale besluit 
van lede vereis word en indien 
die bestuursreëls gewysig word, 
sal ’n eenparige besluit van die 
lede vereis word.

Dit is belangrik dat bestaande 
eienaars, voornemende kopers en 
die trustees sonder twyfel weet 
hoe eksklusiewe gebruiksregte 
geregistreer is in hul skema – 
juis omdat daar aan albei tipes 
ander regsgevolge gekoppel is. 
) Malan is ’n prokureur by die 
firma Du Plessis Hofmeyr Malan 
Ing. in Somerset-Wes. Vir meer in-
ligting of enige eiendomsverwante 
navrae, stuur ’n e-pos na info@
dhmlaw.co.za of skakel die kantoor 
op 021 851 0359.

‘‘Dit is belangrik dat 
bestaande eienaars, 
voornemende kopers 
en die trustees 
sonder twyfel weet 
hoe eksklusiewe 
gebruiksregte 
geregistreer is in hul 
skema – juis omdat 
daar aan albei tipes 
regsgevolge 
gekoppel is.


