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Eiendomme-redaksie

Die Covid-19-pandemie het 
die eiendomsbedryf op eie 
bodem ’n groot hupstoot 

gegee deur lae rentekoerse en 
gunstige toestande vir huisver-
bande, meen eiendomskenners.

Dít het meer mense in staat ge-
stel om in eiendom te belê.

Volgens die eiendomsgroep 
Seeff het baie woongebiede oor 
die land heen hul hoogste ver-
koopsyfers in die afgelope vyf 
jaar behaal.

Seeff het intussen 20 van die 
gewildste woongebiede vir eien-
domsverkope in die afgelope jaar 
geïdentifiseer, waarvan die mees-
te buurte in onderskeidelik die 
Wes-Kaap, Gauteng, KwaZulu-
Natal en die Oos-Kaap is.

Ten einde te bepaal wat die ge-
wildste woonbuurte is, het Seeff 
eerstens gaan vasstel na watter 
woongebiede voornemende ko-
pers die afgelope jaar die meeste 
op sy webwerf gaan soek het, lui 
’n verklaring.

Daarna het hulle dit met die 
gebied se markprestasie gekorre-
leer met behulp van Lightstone 
se data. Volgens Seeff het die re-
sultate gewys dat terwyl die pan-
demie baie kopers na kleiner 
kus- en plattelandse dorpe gedryf 
het, baie woonbuurte in die land 
se hoofmetro’s rekordhoë koper-
aktiwiteit beleef het – nie net in 
die Kaap nie, maar ook in stede 
soos Pretoria, Johannesburg en 
Gqeberha (Port Elizabeth).

Hiermee ’n blik op van hierdie 
gebiede:

Wes-Kaap lok talle kopers
Die gewildste gebiede in die Wes-
Kaap hierdie afgelope jaar sluit 
plekke soos Seepunt en Kamps-
baai (Atlantiese kusgebied) in, 
sowel as Constantia en Bishops-
court (suidelike voorstede), Dur-
banville, Bloubergstrand en So-
merset-Wes.

Seepunt het die hoogste koper-
aktiwiteit sedert die laaste ople-
wing in die huismark (van 2015 
tot 2017) beleef, met altesaam 

R1,3 miljard se eiendomstransak-
sies wat daar beklink is.

Ross Levin, Seeff se lisensie-
houer vir die Atlantiese kusge-
bied, sê die voorstad bied meer 
toeganklike pryse vir voorne-
mende kopers, met byna 30% van 
die kopers wat onder 35 jaar oud 
is.

Benewens Seepunt het Kamps-
baai ook die hoogste koperakti-
witeit sedert die laaste oplewing 
behaal, met ’n rekordgetal verko-
pe van R20 miljoen en meer wat 
daar beklink is. Te danke aan die 
feit dat ’n hoër volume eiendom-
me van ’n baie hoër waarde daar 
verkoop is, het die gemiddelde 
verkoopsprys van eiendom in 
Kampsbaai volgens Lightstone se 
data tot R18,2 miljoen gestyg, sê 
Levin.

Constantia is nóg ’n Kaapse 
woonbuurt wat in die afgelope 
jaar uitgeblink het, met ’n tikkie 
minder as R2 miljard se eiendom 
wat in hierdie tydperk beklink 
is. ’n Rekordgetal verkope van 
eiendomme teen R20 miljoen en 
meer is ook behaal, volgens Seeff 
se agente in die suidelike voor-
stede.

Bishopscourt, weer, het die 
hoogste verkope in meer as vyf 
jaar geniet – sowel as ’n handvol 
transaksies van R20 miljoen en 
meer.

Fanie Marais, Seeff se lisensie-
houer vir Durbanville en Welge-
dacht, sê uitstekende waarde, 
puik skole en wynplase op inwo-
ners se voorstoep is ’n groot trek-
pleister vir voornemende kopers 
en semigrante na hierdie woon-
gebiede. Die huismark daar het 
die afgelope jaar rekordhoë tran-
saksievolumes ter waarde van 
meer as R4,7 miljard behaal.

Die Bloubergstrand-omgewing 
het ook rekordhoë koperaktiwi-
teit in die afgelope 12 maande be-
leef. Clinton Martle, Seeff se li-
sensiehouer vir die gebied, sê 
Bloubergstrand en die omliggen-
de omgewing lok kopers van oor 
die land heen, sowel as die buite-
land.

Helderberg se uitblinker-woon-

buurt die afgelope jaar was So-
merset-Wes. Volgens Seeff is dit 
’n gewilde koopgebied vir semi-
grante, sowel as buitelandse 
“swaeltjie-kopers” wat deur die 
ligging, goeie wynlandgoedere en 
die nabyheid aan die lughawe ge-
lok word.

Volgens Dinis Martins, Seeff se 
lisensiehouer daar, is eiendoms-
transaksies ter waarde van meer 
as R4,2 miljard behaal – die 
hoogste transaksievolume in die 
afgelope vyf jaar.

Gesinne kies Gauteng
Nege van Seeff se toppresterende 
woongebiede vir die afgelope jaar 
is in Gauteng geleë, en sluit Pro-
tea Glen (Soweto), die Midstream 
Estate (Centurion), Greenstone 
Hill (Edenvale), Randburg, Bry-
anston en Fourways (Sandton), 
Midrand, Centurion en Water-
kloofrif (Pretoria-Oos) in.

Volgens Seeff Soweto het die 
woongebied Protea Glen die afge-

lope jaar die hoogste transaksie-
volumes sedert 2016 behaal. Dit 
word hoofsaaklik aangeblaas 
deur jong kopers en gesinne, ver-
al in die pryskerf vir eiendomme 
tussen R400 000 en R1,5 miljoen.

Greenstone Hill het aan die an-
der kant die hoogste getal tran-
saksies in meer as drie jaar be-
haal, met bestendige jaar-op-jaar-
prysgroei – grootliks te danke 
aan die goeie ligging van die ge-

bied (naby aan die lughawe en 
hoofpaaie), sowel as die goeie 
voorraad deeltitel- en landgoed-
eiendom wat jy daar kry, aldus 
Seeff Edenvale se agente.

Volgens Duan Butler, Seeff 
Randburg se lisensiehouer, het 
Randburg die afgelope jaar ’n re-
kord van 6 473 transaksies ter 
waarde van meer as R8,3 miljard 
behaal. Dit word hoofsaaklik 
aangeblaas deur die bekostig-
baarheid van eiendom daar, so-
wel as ’n groter getal goedgekeur-
de verbande. Volgens Butler spog 
die gebied ook met ’n dinamiese 
huurmark.

Charles Vining, besturende di-
rekteur van Seeff Sandton, sê 
Bryanston het die hoogste tran-
saksievolumes in sewe jaar be-
leef – met ’n totale markwaarde 
van byna R3 miljard. Eiendomme 
daar het vir tussen R1,2 miljoen 
tot soveel as R20 miljoen ver-
koop.

In die Midrand-mark is tran-
saksies ter waarde van meer as 
R5,3 miljard beklink. Vining sê 
kopers kan daar baie bekostigba-
re woongebiede aanskaf, wat na-
by aan Pretoria sowel as Johan-
nesburg is. Dít het vir ’n groot 
verskuiwing na jonger kopers ge-
sorg, wat nou meer as 40% van 
die kopersmark daar uitmaak.

Tiaan Pretorius, die bestuur-
der van Seeff Centurion, sê weer 
dié gebied het in die afgelope 
jaar 6 936 transaksies ter waarde 
van byna R10 miljard behaal – 
die hoogste in meer as ses jaar. 
Midstream Estate was die top-
gebied met byna R2,3 miljard se 
eiendomsverkope.

Volgens hom is dit uiters ge-
wild onder gesinne wat ’n bevei-
ligde woonomgewing soek. Dié 
gebied beskik oor meer as 7 000 
huise, goeie skole, inkopiesen-
trums en mediese sorggeriewe.

Eiendomme ter waarde van 
R1,3 miljard is die afgelope jaar 
in Waterkloofrif verkoop. Mooi 
uitsigte en groot huise is ’n groot 
trekpleister vir kopers wat in 
luukse eiendomme belangstel, al-
dus Gerhard van der Linde, be-

sturende direkteur van Seeff Pre-
toria-Oos.

Semigrante stroom na 
Natal
Umhlanga in KwaZulu-Natal het 
volgens Seeff se agente daar ’n 
formidabele jaar beleef, met tran-
saksies van byna R3 miljard wat 
daar beklink is.

Brett Botsis, die lisensiehouer 
van Seeff Umhlanga, sê die ge-
bied beleef ’n toestroming van se-
migrasiekopers wat in die luukse 
mark belangstel, en eiendoms-
verkope van meer as R20 miljoen 
is slegs op die strandfront be-
haal.

Ten spyte van chaos wat die 
pandemie die afgelope twee jaar 
veroorsaak het, sowel as die on-
luste in KZN in Julie verlede 
jaar, het sake soos normaal 
voortgegaan in die Dolfynkus/
Ballito-gebied, sê Andreas Wasse-
naar, Seeff se lisensiehouer daar.

Semigrante het vir ’n hupstoot 
in die huismark daar gesorg – 
grootliks te danke aan die ver-
skeie beveiligde landgoedere wat 
’n groot trekpleister vir kopers 
was.

Die twee grootste landgoedere 
– Zimbali en Simbithi – het al-
leenlik verlede jaar vir meer as 
R1,71 miljard se eiendomsverko-
pe gesorg, met verkoopspryse 
van tot soveel as R22 miljoen wat 
in Simbithi behaal is.

Oos-Kaap goeie 
alternatief
Gqeberha het ’n rekordgetal van 
5 677 transaksies ter waarde van 
meer as R6,1 miljard in die afge-
lope 12 maande beleef.

Pierre Germishuys, die Seeff-
lisensiehouer daar, sê Gqeberha 
word geag as ’n goeie alternatie-
we kusgebied vir die Kaap en 
Tuinroete. Dit is baie bekostig-
baar veral vir diegene wat in die 
Oos-Kaap wil woon.

Dit spog met ’n hoë persentasie 
jong kopers (30%) en ’n verdere 
40% van kopers wat in die ouder-
domsgroep van 36 tot 49 jaar is, 
insluitend baie gesinne.
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Rekordgetal verkope beklink

Dié dubbelverdiepingmeenthuis met drie slaapkamers is in Audas Estate in Somerset-Wes. Dit is in die mark 
vir R2,45 miljoen. Somerset-Wes is volgens eiendomskenners ’n gewilde woongebied vir semigrante wat hulself 
in die Wes-Kaap wil kom vestig. Foto’s: SEEFF

Dié drieslaapkamerhuis in Bishopscourt in die suidelike voorstede word 
tans deur Seeff vir R26,5 miljoen bemark. Volgens die eiendomsgroep 
het Bishopscourt die afgelope jaar die hoogste eiendomsverkope in vyf 
jaar behaal.

’n Deeltitelskema móét bestuursreëls hê

Ek ontvang gereeld navrae 
van lesers oor die uitda-
gings wat hulle in hul on-

derskeie deeltitelskemas er-
vaar.

Ten einde bystand aan hier-
die lesers te verleen, moet ek 
eers die volledige stel reëls vir 
die deeltitelskema raadpleeg.

Wanneer ek egter vir die le-
ser vra om vir my ’n afskrif te 
stuur van die reëls van hul 
deeltitelskema, kom die ant-
woord gereeld terug: “Ons het 
net gedragsreëls.”

Ek wys dan uit dat dit nie 
moontlik is nie en dat daar in 
terme van wetgewing definitief 
gedragsreëls sowel as bestuurs-
reëls aanvaar is met die regi-
strasie van die deeltitelskema.

Die leser doen dan gewoonlik 
by die bestuursagent navraag 
daaroor – wat dan heeltemal té 
gereeld aan die persoon beves-
tig dat daar wel slegs gedrags-
reëls is omdat dit al reëls is wat 
hulle met hul aanstelling ont-
vang het. 

Dís hoe dit werk 
Aan die lesers en bestuursagen-
te wat glo dat hul deeltitelske-
mas net gedragsreëls aanvaar 
het, bevestig ek graag dat in 
terme van artikel 10(2) van die 
Bestuurswet (2016) ’n deeltitel-
skema bestuursreëls en ge-
dragsreëls moet hê.

Voor die inwerkingtrede van 

die Bestuurswet het die voor-
malige Deeltitelwet, Wet 95 van 
1986 (voor wysiging) in artikel 
35(2), ’n soortgelyke bepaling 
bevat.

Hoe word die aanvaarding 
van reëls dan gekontro-
leer? 
Wanneer grond deur ’n ontwik-
kelaar geïdentifiseer word vir 
ontwikkelingsdoeleindes en die 
planne opgetrek en goedkeu-
rings bekom is, word daar in-
struksie gegee aan ’n aktebe-
sorger om die deeltitelskema in 
die aktekantoor te registreer.

Voor die inwerkingtrede van 
die Bestuurswet in 2016, was 
die aktebesorger verplig om as 
deel van die voorgeskrewe regi-
strasieproses óf aan te dui dat 
die ontwikkelaar die voorge-
skrewe bestuurs- en gedrags-
reëls vir die deeltitelskema 
aanvaar óf dat die ontwikke-
laar die gewysigde reëls aan-
vaar – in welke geval daardie 
gewysigde reëls by die aktekan-
toor ingedien moes word as 
deel van die registrasieproses.

Ná 2016 het die proses effens 
verander, alhoewel dit nog in 
wese dieselfde bly. Die reëls 
moet nou by die Ombudsdiens 
ingedien word, waarna ’n be-
wys hiervan ook by die akte-
kantoor ingedien moet word as 
deel van die registrasieproses.

Dit is dus nie moontlik om ’n 
deeltitelskema “sonder reëls” te 
registreer nie – die voorgeskre-
we reëls sal van krag wees in-
dien die ontwikkelaar nie die 
gewysigde reëls aanvaar nie.

In die meerderheid gevalle 
waar deeltiteleienaars beweer 
dat hul deeltitelskema slegs ge-
dragsreëls het, het die ontwik-
kelaar die standaard-bestuurs-
reëls met die opening van die 
deeltitelskema aanvaar.

Dit is waarom daar nie ’n af-

skrif oorhandig is aan die eer-
ste trustees of later aan die be-
stuursagent van die deeltitel-
skema nie.

Hoe vind ’n eienaar, trustee 
of die bestuursagent uit 
wat die werklike toedrag 
van sake is? 
’n Aktebesorger kan vir jou 
vasstel watter reëls geregi-
streer is vir ’n deeltitelskema 
wat voor 2016 tot stand gekom 
het.

Indien die eienaar nie seker 
is wanneer die deeltitelskema 
vir die eerste maal geregistreer 
is nie, kan hy/sy gaan kyk na 
die SS-nommer op die titelakte 
– of soms word dit op ander 
deeltitelskema-korrespondensie 
aangedui.

Die SS-nommer dui die jaar-
tal van die opening van die ske-
ma aan, byvoorbeeld S165/1998.

Vir deeltitelskemas wat weer 
ná 2016 geregistreer is, kan die 

trustees of bestuursagent van 
daardie skema die Ombuds-
diens sommer direk nader om 
te bevestig of die standaard-
bestuursreëls vir daardie deel-
titelskema aanvaar is.

Laaste sê 
Die grondslagfunksies wat deur 
trustees verrig moet word sluit 
in: 
(a) om die bepalings van die 
reëls af te dwing; en 
(b) om die verpligtinge wat op 
die regspersoon gelê word in 
terme van die wette en reëls uit 
te oefen.

Hoe dit vir ’n skema se trus-
tees moontlik is om hierdie 
funksies doeltreffend te verrig 
sonder om te weet dat daar 
twee stelle reëls is, weet ek nie.

In vandag se tyd, met die in-
ternet te alle tye tot jou beskik-
king, is dit só maklik om inlig-
ting te bekom of selfs net ’n 
idee te vorm van wat aangaan – 

die magdom verkeerde infor-
masie wat daar buite rond-
sweef natuurlik uitgesluit.

In my ervaring kom hierdie 
probleem al hoe meer gereeld 
voor waar deeltitelskemas se 
trustees baie afhanklik is van 
hul bestuursagent vir leiding – 
amper tot die mate dat hulle 
net opdaag vir vergaderings en 
nie self eienaarskap van die be-
stuur van hul eie skema neem 
nie. Waar trustees hulself in 
hul take oplei, dalk ’n kurses of 
twee bywoon of ’n bestuurs-
agent aanstel wat self gereeld 
opleiding ondergaan, vind dit 
minder gereeld plaas dat daar 
onsekerheid bestaan oor die 
reëls wat van toepassing is. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan 
Ing. in Somerset-Wes. Vir eien-
domsverwante navrae, kursusse 
en regsadvies, bel haar by 
021 851 0359 of stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za
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Die eerste sooi is reeds gespit 
vir ’n nuwe residensiële ontwik-
keling met gemengde gebruik in 
Malmesbury in die Swartland.

De Zwartland Werf word deur 
die ontwikkelingsmaatskappy 
Devmark ontwikkel en die eerste 
fase is reeds bekend gestel.

Die projekwaarde van De 
Zwartland Werf beloop altesaam 
R650 miljoen en word aan die 
noordelike grens van Malmes-
bury ontwikkel – langs die N7 en 
dié dorp se Voortrekkerweg.

Luidens ’n verklaring wat 
deur die ontwikkelaar uitgereik 
is, sal De Zwartland Werf be-
staan uit ’n kleinhandelsentrum, 
hospitaal, kantoorruimte, deur-
ry-restaurante, ’n vertoonlokaal 
en nog baie meer.

Hein Ehlers, die uitvoerende 
hoof van die Devmark Property 
Group, sê hulle is baie opgewon-
de om met die siviele dienste te 
begin. “Malmesbury is ’n belang-
rike sentrum in die Swartland 
en Wes-Kaap. Die hoë ontwikke-
lingspotensiaal daarvan kan toe-
geskryf word aan faktore soos 
die relatiewe toeganklikheid 
daarvan langs die N7, sy naby-
heid aan Kaapstad en die dorp se 
gediversifiseerde ekonomiese ba-
sis – wat nie net landbou insluit 
nie, maar ook goed ontwikkelde 
nywerheids- en kommersiële 
sektore.”

De Zwartland Werf sal die eer-
ste ontwikkeling met gemengde 
gebruik en een van die grootste 
beleggings in die hele Swartland-
omgewing wees, aldus Ehlers.

“Malmesbury is die tuiste van 
’n aantal groot maatskappye, so-
wel as streekkantore van provin-
siale en nasionale regeringsde-
partemente. De Zwartland Werf 
sal Malmesbury en die omliggen-
de dorpe ’n broodnodige ruimte 

bied om in ’n pragtige omgewing 
inkopies te doen, te eet, werk en 
te speel,” voeg Ehlers by.

Die konstruksie- en operasio-
nele fase van die projek sal kapi-
taalinspuitings tot gevolg hê wat 
tot verhoogde ekonomiese akti-
witeit sal lei, meen hy.

Die ontwikkeling is ingestel 
om meer as 1 100 werksgeleent-
hede oor die volgende jaar te 
skep. “Ons hoop om die tweede 
fase teen September vanjaar te 
begin. Sodra dit voltooi is, sal 
die ontwikkeling oor De Zwart-
land Markt beskik, ’n kleinhan-
delsentrum met altesaam 65 win-
kels, dienste, restaurante en an-
der vermaak.”

Die ontwikkeling gaan ook oor 
kommersiële ruimtes en ’n pri-
vate hospitaal beskik. ’n Aantal 
nasionale korporatiewe huur-
ders, waaronder Checkers, 
Clicks en Toyota, is ook reeds 
bevestig.

Die residensiële komponent 
van die ontwikkeling gaan uit 
onder meer woonstelle bestaan. 
“Malmesbury, met sy 36 000 in-
woners, vervul ’n belangrike rol 
as die sentrum van die Swart-
land. Ons glo De Zwartland Werf 
bied die drie p’s – posisie, posi-
sie, posisie,” sê Ehlers luidens 
die verklaring.

“Dit gaan beslis baie mense se 
lewens verander. Ons bou van-
dag ’n nuwe toekoms. Ons wens 
ons konstruksiespan alles van 
die beste toe met die maande se 
harde werk wat voorlê.”
) Vir meer inligting oor De Zwart-
land Werf, besoek www.dezwart-
land.co.za of kontak info@dev-
mark.co.za of skakel 021 948 3502. 
Bruce Krog is die senior kleinhan-
delverhuringsbestuurder en kan 
op 082 850 6896 of by 
bkrog@eris.co.za bereik word.

Jy gehoor? Groot 
nuwe ontwikkeling 
kom in Malmesbury 


