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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.

• Perfek geleë in die Paarl
• Uitsigte en noordfrontleefareas
• Energiebesparende huisontwerpe

• Intrekgereedpakkette beskikbaar
• Unieke hoë tegnologiesekuriteit
• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies
• Versorgingsfasiliteite*
• Veeldoelige klubhuis*

WINGERD VILLAS I
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 635 000

2-4 Slaapkamers I Groot: 143 m2 tot 260m2

Meer as

WINGERD VILLAS II
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 190 000

2-3 Slaapkamers I Groot: 137 m2 tot 185m2

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za
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
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Dit is soms nodig of gewens 
om strukture op die eien-
dom van behuisingskemas 

op te rig.
Destyds was dit dalk nodig om 

televisie-antennas op te rig vir ’n 
beter beeld en vandag is dit 
meer waarskynlik sekerheids-
kameras en veselkabelinternet 
wat as tema dien van die eie-
naarsaansoeke wat aan trustees 
gerig word.

Wanneer eienaars of trustees 
beoog om strukture op te rig, is 
dit belangrik om as vertrekpunt 
vas te stel hoe die skema geregi-
streer is.

Die trustees moet weet aan 
wie die eiendom behoort waar-
teen of waarop die strukture op-
gerig gaan word en watter toe-
stemming bekom moet word of 
watter prosedures gevolg moet 
word om die strukture regmatig 
op te rig.

Die trustees en eienaars moet 
verder vasstel wat presies die in-
stallasie gaan behels – is dit een 
mas op een erf, of is daar ver-
skeie kameras met drade wat 
oor verskeie eiendomme loop?

Deeltitelskemas
Die buitemure, dak, grond en so 
meer van deeltitelgeboue (ge-
woonlik alle buite-areas) vorm 
normaalweg deel van die ge-
meenskaplike eiendom en die 
reëls en deeltitelwetgewing be-
paal wat die korrekte prosedure 
is om te volg om strukture reg-
matig op te rig.

Indien die standaardbestuurs-
reëls van toepassing is op die 
skema, sal die trustees reël 29 
raadpleeg vir leiding of as ver-
trekpunt.

Huiseienaarsverenigings
By huiseienaarsverenigings 
werk dit anders want die eie-
naars besit hul eie erwe.

Hul “buite-areas” is dus nie 
gemeenskaplike eiendom nie. 
Daar kan wel gemeenskaplike 
areas wees wat in die huiseie-
naarsvereniging se naam geregi-
streer is as afsonderlike erwe.

Dit is gebruiklik vir huiseie-
naarsverenigings om argitekto-
niese riglyne te hê wat deel 
vorm van die grondwet van die 
skema, of in die alternatief, aan-
vaar is ingevolge die grondwet. 
Hierdie argitektoniese riglyne 

‘‘Wanneer eienaars of 
trustees beoog om 
strukture op te rig, is 
dit belangrik om as 
vertrekpunt vas te 
stel hoe die skema 
geregistreer is.

DIT IS WAT JY MOET WEET

Oprigting van strukture
kan die oprigting van sekere 
strukture verbied (dalk as gevolg 
van die visuele impak wat dit sal 
hê) en kan ’n prosedure voor-
skryf wat gevolg moet word wan-
neer eienaars strukture op hul 
eiendom wil oprig (alhoewel die 
eiendom slegs aan hulle be-
hoort). Die prosedure kan insluit 
dat planne aan die trustees voor-
gelê moet word vir goedkeuring 
alvorens munisipale goedkeu-
ring bekom word.

Die grondwet en alle reëls of 
regulasies wat regmatig in terme 
daarvan aanvaar word, is bin-
dend op alle eienaars wat lede is 
van die huiseienaarsvereniging.

Ons hoor gereeld eienaars be-
weer dat aangesien hulle nie ’n 
afskrif van die grondwet onder-
teken het of ontvang het voor 
hulle oordrag van hul woning 
geneem het nie, hulle nie gebon-
de is daartoe nie. Die grondwet 
stel egter ’n kontrak daar tussen 
alle lede van die huiseienaars-
vereniging – en deur te koop 
aanvaar die eienaar ook die 
voorwaardes van daardie oor-
eenkoms.

Sou die grondwet die oprigting 
van ’n spesifieke struktuur ver-
bied, sal die trustees nie eensy-
dig kan besluit om wel toestem-
ming vir die oprigting daarvan 
te verleen nie. Dit mag nodig 
wees om die grondwet op die 
voorgeskrewe manier te wysig 
(vernaamlik indien die verbod 
verouderd is en nie meer toepas-
sing vind in ’n moderner era 
nie).

Indien eienaars (of trustees) 
strukture laat oprig sonder die 
nodige toestemming of sonder 
om die vereiste prosedure te 
volg vir die oprigting, kan ’n eie-
naar wat ongelukkig is daaroor 
die Ombudsdiens nader om ’n 
bevinding te maak dat die struk-
ture verwyder moet word. Arti-
kel 39(2)(d) van die Ombudswet 
stel die Ombudsdiens soos volg 
in staat:

“In respect of behavioural is-
sues:

 . . .(d) an order for the removal 
of all articles placed on or at-
tached illegally to part of the 
common area or a private area.”

In my ervaring is daar min 
skemas waar prosedures nie 
voorgeskryf word vir die oprig-
ting van strukture nie en eie-
naars moet hulself vergewis van 
hierdie reëls, anders kan hulle ’n 
bevel om die strukture op eie on-
koste te verwyder in die gesig 
staar. Vind liewers eers uit wat 
die korrekte prosedure is om te 
volg.
) Malan is verbonde aan die firma 
Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. in 
Somerset-Wes. Stuur ’n e-pos na 
info@dhmlaw.co.za of skakel die 
kantoor by 021 851 0359.
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EIENDOM 
EN DIE REG 

Indien jy ’n vorige uitgawe van Eiendomme 
in Die Burger misgeloop het, kan jy 

maklik aanlyn in jou eie gerief opvang met 
die nuutste in die eiendomsbedryf. 

Met handige wenke van jou huis koop 
tot verkoop, wette wat huurders en 

verhuurders in ag moet neem en hoe 
om jou woning in die perfekte toestand 
te kry, kan jy nie hier verkeerd gaan nie.

Besoek gerus 
netwerk24.com/dieburger/bylaes/eiendomme 

waar jy ’n handige argief sal vind van alle 
stories wat al voorheen in Eiendomme was. 

Terwyl jy daar is, kan jy ook inhaal op die 
jongste nuus en aktuele sake soos dit om    

jou ontvou.

Gaan snuffel aanlyn


