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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 R5 090 000

3-4 Slaapkamers I Groot: 199 m2 tot 234 m2

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
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Eiendomme-redaksie

Wil jy jou eiendom verhuur of 
in ’n huureiendom belê? Vol-
gens die Seeff Property Group 
vereis dit regs- en operasionele 
kundigheid om van eiendoms-
eienaar na verhuurder te gaan.

Terwyl ’n private individu 
wat hul eie eiendom verhuur, of 
hul huis of woonstel op Airbnb 
verhuur, nie by die regulerings-
owerheid vir eiendomsprakti-
syns hoef te registreer nie, moet 
hulle egter aan die huur-, ver-
bruikers- en belastingwette vol-
doen.

Die huurinkomste moet as 
deel van jou jaarlikse inkomste 
verklaar word, maar jy kan gel-
dige uitgawes wat aangegaan is 
van die huur aftrek.

Seeff gee ’n paar wenke vir be-
ginner-verhuurders:

Benader dit as ’n 
onderneming
Benader die huureiendom op ’n 
besigheidswyse en maak seker 
dat die eiendom geskik is vir 
huurdoeleindes en goed onder-
hou word.

Terwyl ’n Airbnb-eenheid 
dalk ekstras benodig, hou die ei-
endom basiese goed aan wat no-
dig is vir gewone residensiële 
doeleindes.

Meer fieterjasies beteken nie 
noodwendig jy kan meer huur-
geld vra nie.

Verstaan die wet
Die Wysigingswet op Huurbe-
huising is van toepassing sowel 
as die Wet op Verbruikersbe-
skerming.

Van die belangrike regsaspek-
te sluit die verskaffing van ’n 
skriftelike huurkontrak met ’n 
begin- en einddatum, die huur-
bedrag, betalingsbesonderhede, 
gebruik van eiendom en voor-
waardes rakende wanbetaling of 
oortreding in.

Huurdeposito en
beëindiging van
huurkontrak
Die deposito moet in ’n rente-
draende rekening belê word en 
kan nie vir enigiets tydens die 
duur van die huurkontrak ge-
bruik word nie. Dit moet sewe 
dae nadat die huurkontrak ver-
stryk het, terugbetaal word. On-
der die verbruikerswet kan die 
huurder die kontrak kanselleer 
met 20 dae kennis, onderhewig 
aan ’n kansellasiefooi.

Volg ’n behoorlike 
siftingsproses
Behoorlike krediet- en agter-
grondkontroles is noodsaaklik 
voordat die huurder okkupasie 
neem. Die gebruik van ’n huur-
agent kan hiermee help aange-
sien agente vaardig en ervare is.

Wees versigtig vir “stories” 
en hou dit professioneel. Dit is 
moeilik en duur om mense uit 

te sit, so wees ekstra versigtig 
vooraf.

Moenie te veel vra nie
Hou jou huurbedrag mededin-
gend om te verhoed dat die eien-
dom vir lang tye leeg staan en jy 
geld verloor. As jy te veel huur 
vra, gaan die huurder uiteinde-
lik net later na goedkoper ver-
blyf verhuis. Daar was ongeluk-
kig ook al gevalle waar huur-
ders die huur vooruit betaal het 
vir ’n sekere tydperk, en dan nie 
weer betaal het nie. Dit kan in 
’n uitsettingsnagmerrie ont-
aard.

Wie betaal vir wat?
Afgesien van die huur, betaal 
die huurder dikwels vir die ge-
bruik van dienste soos water, 
elektrisiteit en vullisverwyde-
ring. Eiendomsbelasting en hef-

fings is vir die rekening van die 
eiendomseienaar of verhuurder. 
Dieselfde geld vir enige spesiale 
heffings.

Gebruik van eiendom en 
gedragsreëls
Sluit dit by die huurkontrak in 
en fokus op aspekte soos troetel-
diere, geraas, besoekers, in-
standhouding en omstandighede 
wat tot uitsetting kan lei. Deelti-
tel- en gedragsreëls moet aan 
die huurkontrak geheg word en 
die huurder moet daarvan be-
wus gemaak word – insluitend 
die gebruik van gemeenskaplike 
ruimtes.

Inspeksies en
instandhouding
’n Verslag oor die toestand van 
die eiendom moet by die huur-
kontrak aangeheg word. Dit ver-

eis ’n inspeksie deur die ver-
huurder (of agent) en huurder, 
en moet deur albei onderteken 
wees.

’n Uitgaande inspeksie is no-
dig om ooreen te kom oor her-
stelwerk en die koste wat van 
die deposito afgetrek kan word.

Geskrewe rekords
Jy moet skriftelike rekords hou 
van alle transaksies wat met die 
huurkontrak verband hou, in-
sluitend huurgeld wat ingevor-
der is, asook uitgawes vir onder-
houd en ander ekstras vir belas-
tingdoeleindes.

Verifieerbare rekords word 
vereis indien die Suid-Afrikaan-
se Inkomstediens vir enige be-
wyse vra.

Kry ’n huuragent of 
eiendomsbestuurder
Verhurings is kompleks met 
baie wetgewende slaggate. Dit 
vereis praktiese bestuur wat 
dikwels die beste deur ’n profes-
sionele persoon gedoen moet 
word.

Die geld wat jy aan ’n huur-
agent of eiendomsbestuurder 
bestee sal die moeite werd wees. 
Hulle is professionele mense 
wat verhurings ken, weet hoe 
om goeie huurders te kies en ’n 
huureiendom te bestuur om te 
verseker dat daar na jou bate 
omgesien word, terwyl jy die op-
brengste geniet.

Kundigheid nodig om van eienaar van 
eiendom na beginner-verhuurder te gaan

Die eiendomsontwikkelaar Rabie stel 
vandag die tweede fase van die resi-
densiële ontwikkeling Junixe bekend – 
sy jongste ontwikkeling in die woonge-
bied Burgundy Estate in Kaapstad. 

Die eerste fase van hierdie ontwikke-
ling is reeds in November verlede jaar in 
die mark vrygestel, en bestaan uit 26 
losstaande huise. Die tweede fase be-
hels ’n verdere 25 eiendomme. 

Hierdie twee fases maak die helfte 
uit van dié nuwe beveiligde ontwikkeling 
se altesaam 96 huise, lui ’n verklaring. 
“Ons het gevind dat daar ’n vraag is na 
losstaande huise in Burgundy Estate,” 
verduidelik Miguel Rodrigues, direkteur 
van Rabie. “Junixe is ’n ideale opsie vir 
mense wat voorheen in woonstelle ge-
woon het en graag meer ruimte en ’n 
tuin wil hê, sowel as vir gesinne wat uit 
ander provinsies na Kaapstad verhuis – 
óf diegene wat wil afskaal. Ons sien 
daar is belangstelling in ál die soorte 
huise – van klein tot groot. Dit wys dat 
die Junixe-ontwikkeling tot ’n diverse 
reeks kopers spreek,” sê hy. 

“Die ontwikkeling word omring deur 
Pinot Blanc- en Carmineweg, met ’n 
groot, groen ruimte as die kern van 
hierdie omheinde gemeenskap. Kopers 
kan kies uit vier soorte huise, beskik-
baar van R1,94 miljoen. Die huise in fase 
een sal na raming teen April aanstaan-
de jaar voltooi wees.”

Wat moet jy weet? 
Kopers wat in Junixe gaan belê, kan die 
volgende verwag: 

) Alle huise het motorhuise en pri-
vate tuine; 
) Slim toegangsbeheer;
) Sonpanele;
) Elektriese heinings en kringtelevi-
siekameras;
) Vinnige veselkabel-internet;
) ’n Keuse uit binnenshuise afwer-
kings wat deur die argitek saamge-
stel is;
) Bosch-toebehore in die kombuis 
soos ’n oond, kookblad en suigwaai-
er;
) Graniet-kombuistoonbanke; en
) Ruim, groen ruimtes in die kom-
pleks.

Die Junixe-ontwikkeling is geleë aan 
die suidekant van Burgundy Estate, ’n 
woongebied wat grens aan die Durban-
ville-wynroete en slegs 11 km van die 
Strand en 19 km van Kaapstad se sen-
trale sakekern is. Die woongebied het 
verskeie restaurante, sy eie geriefswin-
kelsentrum, drie skole, ’n nege-putjie-
gholfbaan, sowel as kilometers se stap-, 
draf of fietsryroetes. 

Belangstellende kopers kan ’n huis in 
Junixe reserveer op enige van die vol-
gende maniere: aanlyn op die webwerf, 
deur ’n eiendomsagent te kontak of 
deur die verkoopsentrum wat in Car-
mineweg in Burgundy Estate geleë is. 

Die verkoopsentrum is Saterdae van 
09:00 tot 13:00 oop en Sondae van 
14:00 tot 17:00. Afsprake gedurende die 
week kan met ’n agent gereël word. 

Besoek www.junixe.com vir meer in-
ligting. 

Gerieflik en veilig in 
moderne residensiële 
ontwikkeling Junixe

Tannie Betsie woon reeds 20 
jaar in haar woonhuis en be-
sluit om af te skaal.

Die instandhouding van haar 
woning raak al hoe duurder en sy 
kry nie meer waarde uit die gro-
ter huis om die uitgawes te reg-
verdig nie. Sy wil graag in dieself-
de area aanbly om naby haar 
mense te wees en begin haar op-
sies ondersoek.

Daar is deeltitelwoonstelle en 
aftreeoorde en dan die opsie om 
volle eienaarskap te neem of dit 
op lewensregbasis te koop. Hoe 
moet sy kies?

Daar is nie ’n universele regte 
antwoord of uitkoms nie. Elke in-
dividu se omstandighede en fi-
nansies lyk anders, maar wat ek 
wel kan aanbeveel is om met ’n 
kundige jou opsies te bespreek en 
kontrakte deur ’n prokureur te 
laat nagaan. 

Volle eienaarskap 
Indien jy ’n woning koop – hetsy 
’n deeltiteleenheid of ’n kleiner 
huis op ’n enkeltitel-erf – kom die 
grootste vryheid gewoonlik met 
volle eienaarskap.

Lees jou koopkontrak deeglik 
deur en vra as iets onduidelik is. 
Maak ook seker dat jy ’n afskrif 
bekom van die skemareëls en -fi-
nansies, en vind uit of die ontwik-
kelaar ’n reg tot uitbreiding voor-
behou het, wat dit behels en hoe 
dit jou finansieel gaan raak.

Voornemende kopers word ge-
woonlik bewus gemaak van die 
eetsaal of ontspanningsarea wat 
nog in die oord beplan word, 
maar vergeet om te vra of die kos-
te daarvan uiteindelik by die be-
groting en dus heffings ingesluit 
gaan word.

Vra die vraag, maak spesifiek 
’n nota van daardie toekomstige 
bydraes in jou koopooreenkoms 
indien dit nie reeds daarin vervat 
is nie en maak seker albei partye 

Reg om af 
te skaal?  
Bly ingelig

parafeer langs die wysiging.
Bykomende geriewe beteken 

bykomende uitgawes – en kopers 
moet ’n ingeligte besluit neem.

Die voordeel van volle eienaar-
skap is dat jy beheer het oor die 
daaglikse bestuur van jou woning 
en dat jy kan kies wanneer en 
aan wie jy wil verkoop. 

Lewensreg
Die ideaal vir baie is om teen af-
trede ’n woning te besit wat reeds 
afbetaal is. Dit stel jou in staat om 
dan af te skaal en van die “ek-
stra” geld te leef.

Een ooglopende voordeel van ’n 
lewensreg-ooreenkoms is dat jy 
die reg bekom om lewenslank in 
’n plek te woon, terwyl dit goed-
koper as volle eienaarskap is.

Die lewensreghouer is gewoon-
lik nie verantwoordelik vir in-
standhouding of erfbelasting nie. 
Dit is belangrik om te verstaan 
dat die reg kontraktueel geskep 
word en ’n persoonlike reg daar-
stel. Die betrokke kontrak bepaal 
wat jou regte en verpligtinge is.

Sommige kontrakte maak voor-
siening dat lewensreghouers mag 
stem en deelneem aan die bestuur 
van die skema, ander sluit hulle 
weer heeltemal uit. Die eienaar 
behou gewoonlik die uitsluitlike 
reg voor om die reg weer te ver-
koop en die houer ontvang die 
koopsom plus rente terug wan-
neer die reg weer verkoop word.

Totdat die reg weer verkoop 
word, is die lewensreghouer se 
boedel of hy/sy self aanspreeklik 
vir die heffings – al woon die per-
soon nie meer daar nie. Kyk uit 
vir die volgende: 
) Hoe word die kontrak beëindig 
as jou omstandighede verander?
) Is daar tydsbeperkings op die 
terugbetaling van geld?
) Hoe word jou rente bereken (is 
dit ’n persentasie van winsdeling 
of ’n vasgestelde rentekoers)? 
) Is daar ’n verpligting op die eie-
naar om die reg binne ’n sekere 
tydperk weer te verkoop? 
) Mag jy deelneem aan besluitne-
mingsprosesse wat jou heffingsbe-
drag gaan beïnvloed? en 
) Gaan ’n reg tot uitbreiding van 
die skema jou heffing beïnvloed?

Daar is verskeie opsies, maar jy 
moet uiteindelik die een kies wat 
aan jou behoeftes voldoen.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG


