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ADVERTENSIE ARTIKEL FOKUS OP BURGUNDY ESTATE

Tweeslaapkamerwoonstelle is onmiddellik R1,195 miljoen. R2,195 miljoen R1,6 miljoenbeskikbaar vanaf Huise is nou te koop vanaf en kothuise vanaf , beskikbaar teen September 2022.
Belangstellendes kanAllenUsher kontak om 'n 0824519988.afspraak temaakby
OpWoensdaeword 'n lekker stuk koek en ko eof teebedien.www.oasislife.co.za

Oasis Life Burgundy Estate
se tweede fase is in wording

asis Life Burgundy Estate se tweede fase is verlede jaar vrygestel en is tans in wording met bouers wat
fluks aan die werk is aan die nuwe ry huise en kothuise.
O

Die nuwe swembad en mini-gimnasium sal September 2022 voltooi weesEn-suite hoofslaapkamer van 'n woonstel

Oopplan kombuis en sitkamer van 'n woonstel

Kunstenaarsvoorstelling van die kothuise nou te koop is

“Die eerste fase van ons huise is uitverkoop en
ons het slegs ses woonstelle nog te koop,” sê
Miguel Rodrigues, Direkteur by Rabie, die
ontwikkelaar. “Konstruksie van die tweede fase
van die huise en die eerste vier kothuise is al ver
gevorder. Die kothuis is 'n nuwe produk wat ons
ontwikkel het om diegene wat nie 'n groot huis
wil hê nie, maar graag tuinwerk doen, te
akkommodeer. Al die kothuise is op die
grondvloermet elk sy eie tuin.”

Met voordele soos 'n bemande toegangs-
beheer, 'n Klubhuis met 'n deli, en gereelde
funksies en klasse wat deur Oasis Life se
bestuurspan gereël word, het daar reeds 'n
gelukkige gemeenskap in hierdie beveiligde
aftree-oord gevorm.

“Ons aktiwiteitskedule is propvol!” sê Neil Barry,
Operas ione le Bestuur van Oas i s L i fe .
“brugspeletejies vind elke Dinsdag plaas, ons
het bewegingsklasse twee maal 'n maand,
gesellighede, mediese praatjies en heelparty
handwerkaktiwiteiteword ook goedbygewoon.

Ons braai-middae is baie gewild asook die
maandelikse Sondagmiddagbuffet. Oor die
algemeen is ons Burgundy Estate-gemeenskap
mal daaroor om tyd saamdeur te bring en hulle
omarmwerklik hul nuwe lewenshiermet lus!”

Basil Payne wat saam met sy vrou, Venus, in ’n
woonstel woon, gesels oor hulle besluit om hier
af te tree. “Ons het 'n vyfslaapkamerhuis huis
gehad, drie motorhuise, 'n swembad, en die
kinders het grootgeword en die nes verlaat. Dis
nou net die twee van ons oor en dis wonderik
om glad nie jouself te bekommer oor die
instandhouding van 'n groot huis nie. Ek bly
steeds baie aktief, dus gaan hardloop ek
soggens in die omliggende berge en wanneer
ek terugkeer, gaan drink ek eers 'n lekker koppie
ko e by die Klubhuis om my dag mee af te
skop. Ons geniet die ontspanning en die
rustigheid terdeë, asook die stilte. En almal is so
vriendelik op die landgoed! Dis regtig baie
lekker hier.”
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eenkoms bevat word.
Reëls bykomend tot die grond-

wet kan byvoorbeeld argitektonie-
se riglyne insluit wat bepaal dat 
die geboue in die skema ’n een-
vormige kleur of boustyl moet 
wees. Dit mag dalk bepaal dat 
slegs sekere tipes dakke, vensters 
en deure geïnstalleer mag word 
en dat die bouplanne deur ’n argi-
tek van die trustees oorweeg moet 
word om te verseker die boustyle 
word gehandhaaf.

Die trustees het egter nie die 
reg om die gebruik van enkeltitel-
erwe te reguleer indien die grond-
wet van die skema of reëls in ter-
me daarvan uitgevaardig hulle 
nie magtig om dit te doen nie.

Dit gebeur egter gereeld dat dié 
bevoegdhede oorskry word omdat 
die eienaars dink dat aspekte van 
die deeltitelwetgewing ook op 
huiseienaarsverenigings van toe-
passing is.

Die grondwet van ’n skema 
word byvoorbeeld aanvaar sonder 
uitgevaardigde reëls. Trustees 
voel dalk mettertyd dat die optre-
de van ’n eienaar ’n negatiewe 
uitwerking op ander eienaars in 
die skema het, byvoorbeeld: Die 
eiendom word op korttermynba-
sis uitverhuur en in die opinie 
van die trustees of ander eie-
naars, skep dit ’n veiligheidsrisi-
ko in die skema.

Die trustees skryf dan ’n stel 
huisreëls wat onder meer dié tipe 
verhurings verbied. Indien die 
grondwet egter nie trustees mag-
tig om reëls uit te vaardig nie, 
kan hulle dit nie doen nie.

Die korrekte wyse waarop jy ’n 
beperking op dié tipe verhurings 
plaas, is om die grondwet te wy-
sig. Die meeste grondwette bevat 
’n bepaling wat die wysiging 
daarvan toelaat, en dié bepaling 
sluit oor die algemeen ’n verhoog-
de kworum en/of stempersentasie 
in – om seker te maak dat die 
grondwet nie net deur ’n handjie-
vol lede gewysig kan word nie.

Die trustees mag dalk aanvoer 
dat die meeste eienaars oorsee 
woon en dat ’n gewone kworum 
daarom nie haalbaar is nie en dat 
die reëls daarom geregverdig is.

Lede van huiseienaarsvereni-
gings moet dus eerstens hul 
grondwet raadpleeg om vas te stel 
watter bevoegdhede en verpligtin-
ge die trustees in die bestuur van 
die skema het.

Raadpleeg ook jou koopkontrak 
in sekere gevalle omdat dit dalk 
verpligte bydraes uiteensit.

Die goedkeuringsvoorwaardes 
van die ontwikkeling hou soms 
ook die antwoorde, byvoorbeeld: 
Indien daar beperkings geplaas is 
op die tipe gebruik van die eien-
dom wat toelaatbaar is al dan nie.

Die grondwet is dus nie die 
enigste dokument wat by hierdie 
tipe skemas die gebruik van die 
eiendom reguleer nie, maar dit is 
’n goeie vertrekpunt indien lede 
of trustees wil seker maak wat 
van hulle verwag word.

Eienaars en trustees moet egter 
versigtig wees om nie aspekte van 
deeltitelbestuur van toepassing te 
maak op hierdie tipe skemas nie, 
aangesien die aard van die eie-
naarskap heeltemal verskil. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die prokureursfirma Du Plessis 
Hofmeyr Malan Ing. in Somerset-
Wes. Vir eiendomsverwante navrae, 
stuur e-pos na info@dhmlaw.co.za.

Deeltitelskemas word streng 
gereguleer deur die deelti-
tel- en bestuurswet, sowel 

as die reëls van die skema.
Huiseienaarsverenigings word 

gereguleer deur die grondwet van 
daardie skema.

Vanuit ’n praktiese bestuurs-
oogpunt, is die groot verskil tus-
sen hierdie twee skemas se be-
stuur dat die trustees in die geval 
van deeltitelskemas die gemeen-
skaplike eiendom moet bestuur. 
Wanneer dit kom by skemas met 
’n huiseienaarsvereniging, is 
daar nie gemeenskaplike eiendom 
nie en die bestuur is gewoonlik 
gekoppel aan die doelwitte van 
die vereniging.

Daar mag wel oop ruimtes of 
paaie wees wat deur die huiseie-
naarsvereniging bestuur word, 
maar die erwe self bevat nie ge-
meenskaplike eiendom nie.

Aangesien die grondwet van ’n 
skema met ’n huiseienaarsvereni-
ging deur die ontwikkelaar opge-
stel is in lyn met die voorwaardes 
daargestel deur die munisipaliteit 
met goedkeuring van die skema, 
verskil die grondwette van hier-
die tipe skemas redelik drasties.

’n Skema wat byvoorbeeld vir 
afgetredenes bemark word, sal ’n 
grondwet hê met aspekte wat in 
lyn is met die behoeftes van afge-
tredenes. Dit sluit byvoorbeeld in 
dat daar ’n spysenieringsdiens op 
die perseel beskikbaar sal wees, 
en dat elke lid of inwoner ’n seke-
re minimum bydrae tot hierdie 
diens moet maak op ’n maande-
likse basis.

Die skema is dalk deel van, of 
aangrensend tot, ’n gholfklub en 
verpligte lidmaatskap of bydraes 
word dalk van die lede vereis. Die 
fisieke uitleg van die skema kan 
ook aanleiding gee tot spesifieke 
bestuursbepalings in die grond-
wet, byvoorbeeld: Waar skemas 
binne natuurreservate gebou 
word, sal die grondwet tipies be-
palings bevat wat beperkings 
plaas op eienaars se gebruik van 
hul erwe – of ’n verminderde 
spoedbeperking sal ingestel word 
binne die skema om die natuurle-
we te beskerm en so meer.

Hoe bepaal lede van ’n huiseie-
naarsverenigings of die trustees 
oor sekere bevoegdhede beskik en 
of daar beperkings op die gebruik 
van hul erwe bestaan? Die ant-
woord moet altyd eerste in die be-
trokke skema se grondwet gesoek 
gaan word.

Lesers moet onthou dat die in-
dividuele erwe in skemas met 
huiseienaarsverenigings steeds 
aan die eienaars die gewone regte 
van eienaarskap verleen – soos 
enige ander individuele erf buite 
’n skema – behalwe dat die eie-
naar onderworpe is aan die reëls 
wat in terme van daardie grond-
wet uitgevaardig word. Dít, sowel 
as die goedkeuringsvoorwaardes 
van die munisipaliteit en enige 
beperkings wat in die koopoor-
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EIENDOM 
EN DIE REG 

Maak seker wat 
is van toepassing

Eiendomme-redaksie

Dit kan nogal stresvol wees 
om jou eerste eiendom aan 
te skaf, maar as eersteko-

pers dit slim benader kan dit ’n 
opwindende ervaring en finansi-
eel lonend wees.

Om presies te weet wat om te 
doen, waarna om op te let en 
watter slaggate om te vermy, 
kan jou geld spaar. “Deur geld 
hier en daar te spaar, kan vir ’n 
redelike bedraggie sorg wat uit-
eindelik vir ekstra opgraderings, 
afrondingswerk of ’n behoorlike 
daknatmaakpartytjie kan betaal.

“Dit kan help om van jou 
skuld te delg of jy kan dit wegsit 
vir onvoorsiene omstandighede 

of ’n wegbreek,” sê Susan Ste-
ward, ’n woordvoerder van Bud-
get Insurance.

Hiermee van Budget In-
surance en SA Home Loans se 
wenke om geld te spaar wanneer 
jy ’n huis koop:
1. Verseker jy is finansieel gereed 
Neem jou tyd om te spaar: Begin 
vroeg om vir die huiskoop voor 
te berei, want dit gee jou genoeg 
tyd om te spaar vir ’n goeie de-
posito, die koste verbonde aan 
die koopproses en opknappings. 
Kry regte versekering: Maak seker 
dat jy versekering op die eien-
dom kan bekostig. Dit moet jou 
verband, die struktuur, huisin-
houd en persoonlike aanspreek-
likheid dek.

Wees vry van skuld: Diens jou 
skuld goed en verbeter só jou 
krediettelling. Hoe beter jou kre-
diettelling, hoe beter is jou risi-
koprofiel en hoe groter is jou 
kanse om ’n mededingende ren-
tekoers op jou verband te kry.

2. Die huissoekproses 
Ligging, ligging, ligging: Oorweeg 
die buurt waarin jy wil woon 
goed. Om naby skole, jou werk-
plek ensovoorts te bly, sal brand-
stofkoste verminder. 
Sekuriteit: Deur in ’n huis in ’n 
voorstad te woon met uitsteken-
de veiligheidsmaatreëls in plek, 
kan lei tot ’n laer risikoprofiel 
en beter versekeringspremies.
Vergelyk eiendomspryse: Maak se-

ker dat dieselfde eiendom nie el-
ders teen ’n meer mededingende 
prys te koop is nie.
Onderhandel: Moenie bang wees 
om oor die verkoopsprys te on-
derhandel en ’n ander aanbod te 

maak nie. As jy ’n agent gebruik, 
maak seker dat hul kommissie 
mededingend is.

3. As jy die huis kry wat jy wil hê 
Vergelyk huislenings: Soek rond 
en vergelyk om seker te maak jy 
kry die beste lening met die laag-
ste heffings en beste rentekoerse.
Onafhanklik inspeksie: Die waar-
dasie wat deur die verbandver-
skaffer gedoen word, kontroleer 
slegs dat jou aanbod op die eien-
dom billik is. Oorweeg om ’n on-
afhanklike inspeksie op die eien-
dom te laat doen om te kyk of 
daar foute is wat jy nie gesien 
het nie.
Skuldkontrole: Maak seker dat 
daar geen uitstaande skuld is op 

die eiendom wat jy koop vir goed 
soos tariewe, belasting of nuts-
dienste nie. 
Een prokureur: Die verkoper het 
die reg om die oordragprokureur 
te kies, maar dit is raadsaam om 
met die verkoper te onderhandel 
sodat dieselfde prokureur vir die 
oordrag en verbandregistrasie 
gebruik word, sodat jy ’n beter 
tarief vir die dienste kan beding.

4. Groot trek na jou nuwe huis
Minder is beter: Jy kan baie geld 
spaar as jy minder goed het om 
te trek. Raak dus ontslae van be-
sittings wat jy nie nodig het nie.
Hergebruik: Dit is goed om van 
die onnodige ontslae te raak, 
maar as daar items is wat jy 

maklik in jou nuwe huis kan 
hergebruik, oorweeg dit gerus 
om geld te spaar. 
Gedurende die trek: Maak seker 
dat jou versekering dekking bied 
vir die goedere terwyl dit getrek 
word, en maak ook seker dat jou 
verhuisingsmaatskappy jou dié 
opsie bied. Dit beskerm jou on-
der meer teen ’n groot finansiële 
uitgawe indien goedere vervang 
moet word. 
Instandhouding is belangrik: Die 
instandhouding van jou huis is 
noodsaaklik ten einde te help om 
sy waarde te behou en duur her-
stelwerk te vermy. Dit lei ook tot 
minder versekeringseise, wat ’n 
positiewe uitwerking op jou risi-
koprofiel en jou premies sal hê.

Spaar só wanneer jy huis koop


