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Eiendomme-redaksie

Eiendomskopers en huur-
ders betaal in die alge-
meen meer vir ’n huis 

wat goed onderhou is.
Om jou eiendom in ’n goeie 

toestand te hou, beklemtoon 
die integriteit van jou bate so-
dat dit in waarde kan toeneem, 
sê Samuel Seeff, voorsitter van 
die eiendomsgroep Seeff.

Volgens internasionale na-
vorsing en plaaslike verkoops-
data, kan die toestand van jou 
eiendom die verskil beteken 
tussen om die volle vraprys vir 
jou eiendom te kry as jy dit wil 
verkoop (met die veronderstel-
ling dat die prys realisties en 
markverwant is) en om jou 
prys met 20% te verlaag as die 
eiendom nie verkoop nie.

“Kopers is nie altyd goed in-
gelig oor opknappings of die 
koste daarvan nie. Wanneer 
hulle sien dat iets met die eien-
dom fout is, sal hulle dikwels 
meer van die vraprys wil af-
trek as wat dit dalk werklik 
gaan kos om die nodige her-
stelwerk te doen,” sê Seeff.

“Dit is nie ongewoon dat ’n 
koper R50 000 tot R100 000 van 
die prys wil aftrek as die bad-
kamers van ’n huis byvoor-
beeld slordig en swak in stand 
gehou is,” voer hy aan.

“Die basiese instandhouding 
wat by ’n huis gedoen moet 
word, sluit in die verf en her-
stel van krake, lekkasies, muf 
en vog, skarniere en handvat-
sels wat stukkend is of nie 
werk nie, teëls ensovoorts. As 
daar ’n swembad is, moet dit 
geen lekkasies hê nie en die 
pomp en toebehore moet in ’n 
volle werkende toestand wees. 
Dieselfde geld vir ’n jacuzzi.”

Verouderde afwerkings en 
ander elemente kan ook ’n in-
vloed hê op wat kopers of 
huurders bereid sou wees om 
te betaal. Dit is dus raadsaam 
om hierdie verouderde ken-
merke op te gradeer, veral in 

die kombuis en badkamers. Dit 
is dikwels so eenvoudig soos 
om die teëls en die deure en 
kaste se handvatsels te ver-
vang, en die ander afwerkings 
op te knap.

Seeff waarsku egter dat jy 
jou huis se afwerkings altyd 
neutraal moet hou. “Smaak 
verskil. Kopers en huurders 
mag dalk nie van dieselfde 
goed hou nie en sekere goed 
soos helder mure en teëls of 
baie kunstige elemente kan 

hulle afsit. Die koper sal dit 
bloot net wil gaan vervang of 
oor dit verf en sal dan vir ’n
laer koopprys vra.”

Die tuin moet ook skoonge-
maak word, die grasperk ver-
sorg en die blombeddings net-
jies wees, voeg Seeff by.

“Bome en bosse moet ge-
snoei word en die rande netjies 
wees. Verwyder enige onoogli-
ke items uit jou erf. Sorg ook 
dat jou buitedromme skoon en 
netjies is. Die motorhuis moet 

ook skoon en netjies wees. 
Daar is niks erger as voorne-
mende kopers ’n huis besoek, 
maar die motorhuis is ’n ver-
bode area omdat dit deurme-
kaar is nie.”

As kopers jou huis kom be-
sigtig, moet dit ook deeglik 
skoongemaak word – veral die 
kombuis en badkamers. Was 
jou vloere, laat jou matte 
stoom en verseker dat jou gor-
dyne en blindings werk.

Daarbenewens het sekuriteit 

ook ’n belangrike kenmerk ge-
word, voeg Seeff by.

“Eienaars moet verseker dat 
hul eiendom voldoende bevei-
lig is en dat alles in ’n werken-
de toestand is, veral as daar 
elektriese heinings en ’n 
alarmstelsel is. Goeie sekuri-
teit is ’n sterk verkoopspunt.”

Ander aanloklike eienskappe 
sluit goed soos energiebespa-
rende toestelle en watertenks 
in, sowel as sonpanele en grys-
waterstelsels.

GOEIE INSTANDHOUDING NODIG

Maak só seker dat jy 
jou vraprys kan kry

Hou jou eiendom in ’n goeie toestand om ’n goeie prys daarvoor te kry, sê ’n eiendomskenner. Foto: PEXELS
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EIENDOM 
EN DIE REG 

Demokratiese 
bestuur in skema

Deeltitelskemas sowel as ske-
mas met huiseienaarsver-
enigings word deur die lede 

op ’n demokratiese wyse bestuur 
– onderhewig aan die skema se 
reëls én die wetlike raamwerk 
waarbinne daardie skema be-
stuur moet word.

Verandering word gewoonlik 
teweeg gebring deur ’n groep eie-
naars wat saamstaan oor ’n saak 
(hetsy vooraf georganiseer of toe-
vallig op die dag). Só kan eienaars 
mekaar verantwoordbaar hou vir 
die behoorlike bestuur van die 
skema waarin hulle woon.

Die forum vir gesprekvoering is 
normaalweg algemene vergade-
rings van lede, alhoewel eienaars 
ook in die verlede ’n e-pos kon 
stuur aan mede-eienaars – óf hul-
le op ’n ander wyse direk kon 
kontak afhangende van hoe groot 
die skema is, natuurlik.

Die openlike bespreking van 
kwelpunte onder eienaars is ’n 
baie waardevolle eienskap van 
doeltreffende 
en deursigtige 
bestuur, maar 
daar is skemas 
waar hierdie 
vorm van be-
spreking onder-
druk word en 
dit kweek wan-
troue, verden-
king en groot 
ongelukkig-
heid. 

Hoe nou? 
Hoe kan trus-
tees en be-
stuursagente 
daarteen waak 
om nie in hierdie slaggat te trap 
nie?

Dit is nooit lekker om te hoor 
dat jy iets verkeerd doen nie en 
ek glo wanneer ’n eienaar (of eie-
naars) begin krap waar dit nie 
jeuk nie, is dit normaal vir ’n 
trustee of bestuursagent se rug 
om effens styf te trek.

Daar is dikwels verskeie manie-
re om dieselfde resultaat in be-
stuur te bewerkstellig en almal 
gaan nie altyd tevrede wees met 
die wyse waarop ’n skema be-
stuur word nie – al word dit soge-
naamd “reg” gedoen.

Dit is soms baie moeilik om te 
bepaal of ’n klagte of navraag me-
riete het of nie.

Wat in praktyk plaasvind is dat 
daar ’n paar eienaars is wat be-
stuursprosesse en -dokumente 
deeglik deurwerk en vrae het. Dit 
begin met vrae.

Die vrae bly dalk onbeantwoord 
of word nie openlik beantwoord 
nie en daar ontstaan wantroue 
tussen daardie eienaar en die ske-
ma se bestuurspan.

Die wantrouige eienaar probeer 
dan mede-eienaars kontak om hul 
mening of ondersteuning in te 
win, maar die trustees of be-
stuursagent stel die persoon in 
kennis dat die persoonlike inlig-
ting van mede-eienaars weens die 
Popi-wet nie gedeel kan word nie.

Hierdie eienaar raak nou regtig 
bekommerd, want daar is fout en 
die trustees en bestuursagent jak 
hom/haar dan net af. Die korres-
pondensie en navrae tussen die 
bekommerde eienaar en die be-
stuur neem dan toe en raak al hoe 
meer onvriendelik.

Uiteindelik voel die eienaar dat 
hierdie sogenaamde wanbestuur

baie dringend onder ander eie-
naars se aandag gebring moet 
word en hy/sy dring óf aan op ’n 
spesiale vergadering óf vra vir 
’n spreekbeurt by ’n algemene 
jaarvergadering om oor hierdie 
kwessie te praat.

Die trustees en/of bestuurs-
agent raak moeg vir hierdie eie-
naar wat hulle oor ’n saak teis-
ter en besluit dan sommer om 
hom/haar van die spreekbeurt te 

ontneem.
Waar die vergadering op ’n 

elektroniese platform gehou 
word, soos Zoom of Microsoft 
Teams, word die persoon se mi-
krofoon sommer deur die same-
roeper afgeskakel.

Wat begin het met ’n navraag, 
ontaard dan sommer in ’n oorlog 
tussen eienaar en bestuur.

As ’n kwessie tot op hierdie 
punt kom, voel baie eienaars som-
mer dat hulle nie meer in die be-
trokke skema wil woon nie omdat 
dit net emosionele uitputting ver-
oorsaak. 

Gaan só te werk 
In my ervaring eskaleer hierdie 
tipe “dispute” omdat:
(a) Eienaars se navrae nie met 
die nodige sorg en deeglikheid be-
antwoord word nie; en 
(b) Omdat daar nie ’n openbare 
platform vir bespreking van kwel-
punte onder eienaars bestaan om 
’n saak uit te praat voordat dit es-
kaleer in iets onsmaaklik nie.

Trustees en 
bestuurs-
agente moet 
besef dat 
geen bestuur-
span perfek 
is nie en dat 
almal “redeli-
ke” foute be-
gaan.

As ’n eie-
naar ’n pro-
bleem binne 
die skema 
uitwys, oor-
weeg tog die 
kwelpunt met 
die nodige 
aandag, on-

dersoek dit deeglik en gee behoor-
like en deursigtige terugvoering 
oor die saak.

Die beste roete om te volg in 
meeste gevalle is om die saak net 
daar en dan op te los.

As die probleem aan die be-
stuur se kant lê, bedank die eie-
naar/s dat hulle dit uitgewys het 
en vra om verskoning.

Waar die kwelpunt van so ’n 
aard is dat dit dalk nodig gaan 
wees vir eienaars om oor ’n saak 
te besluit, wees proaktief en belê 
’n vergadering waarop hierdie 
saak bespreek kan word.

Die beperkings wat deur die Po-
pi-wet daar geplaas word, ont-
neem eienaars daarvan om self 
ander eienaars te kontak. Die 
enigste manier vir eienaars om so 
’n vergadering op eie stoom af te 
dwing is byvoorbeeld om 25% van 
eienaars in ’n deeltitelskema 
daartoe te laat toestem.

Om daardie 25%-ondersteuning 
te kry moet daardie ongelukkige 
eienaar met soveel mense praat, 
gaan uitwys dat die bestuurspan 
verkeerd optree of iets wegsteek 
én dit saai regtig onnodige onmin 
wat maklik voorkom kan word.

Demokratiese bestuur binne ’n 
deeltitelskema is afhanklik daar-
van dat lede met mekaar moet 
kan kommunikeer en gedagtes en 
bekommernisse tussen mekaar 
moet kan uitruil.

As trustees ’n deeltitelskema 
doeltreffend wil bestuur, sal hulle 
hierdie tipe terugvoering van eie-
naars verwelkom en ’n forum vir 
bespreking by vergaderings skep. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die prokureursfirma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes.

‘‘Waar die kwelpunt van 
so ’n aard is dat dit 
dalk nodig gaan wees 
vir eienaars om oor ’n 
saak te besluit, wees 
proaktief en belê ’n 
vergadering waarop 
hierdie saak bespreek 
kan word.


