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Ons weet dat skemas onder 
meer deur wetgewing, 
reëls, grondwette, argitek-

toniese riglyne, kontraktuele be-
palings, goedkeuringsvoorwaar-
des en/of ander dokumente wat 
gedrag/regte/verpligtinge ver-
leen, gereguleer word.

Met so ’n stel reëls bestaan 
daar altyd oortredings.

Die oortreders moet aange-
spreek word om dit vir ander 
minder aanloklik te maak om 
die reëls te wil oortree, maar 
die trustees het nie altyd die be-
voegdheid om teen hierdie oor-
treders op te tree nie.

Die trustees mag slegs dit 
doen wat die wetgewing, reëls 
en/of grondwet hulle magtig om 
te doen. 

Só staan sake 
Die deeltitelwet en -regulasies 
maak voorsiening daarvoor dat 

Eiendomme-redaksie

Temperature daal dalk nie 
dikwels tot onder nul in 
Suid-Afrika nie, maar dit 

kan steeds baie koud word en 
die meeste van ons huise is in-
gerig vir lang somersdae – en 
nie noodwendig om die winter-
koue buite te hou nie.

“Suid-Afrikaners hou daarvan 
om te glo dat dit alles sonskyn 
en braai is en ons nie regtig gu-
re weer in die land beleef nie. 
Die meeste van hulle dink ook 
dat dit net af en toe reën, maar 
die werklikheid is dat dit vir 
minstens drie maande van die 
jaar bitter koud op eie bodem 
is,” sê Yael Geffen, uitvoerende 
hoof van Lew Geffen Sotheby’s 
International Realty.

“En in die winter is ons ge-
neig om meer gereeld binnens-
huis te bly, waar ons tyd saam 
met ons gesin en vriende deur-
bring – of net ’n goeie boek lees 
of ’n lekker fliek saam kyk. Dit 
maak dus sin om ons huise or-
dentlik vir die wintermaande in 
te rig, sodat ons dit netsoveel 
kan geniet tydens die kouer 
maande as in die somer. Elektri-
siteit is ook tans baie duur en 
ons sal dus almal verkies om 
lekker knus en warm te wees, 
sonder om ’n groot rekening el-
ke maand te kry.”

Geffen deel 12 van haar koste-
doeltreffende wenke om jou huis 
in ’n ekstra gesellige toevlugs-
oord te omskep in die winter – 
’n plek waar jy en jou gesin 
warm kan ontspan gedurende 
die kouer maande:

1. Lae komberse, bedspreie en 
kussings
Niks sê knus soos warm wolleri-
ge komberse, bedspreie en ek-
stra kussings nie. Dit bied jou 
bykomende gerief wanneer jy op 
’n koue wintersdag voor die tele-
visie sit en ’n fliek geniet.
As jy nuwes koop, kies lewendi-
ge kleure soos oranje en bos-
groen om styl sowel as gemak in 
jou sitkamer te verseker.
As jy nie wil hê die komberse 
moet heeltyd op jou rusbank lê 
nie, kan jy ’n mooi mandjie aan-
skaf waarin jy hulle opgevou 
kan hou.

2. Sluit matte in
Matte sal warmte en styl by jou 
leefruimtes voeg, veral langs jou 

bed waar jy jou warm voete op 
’n koue vloer moet sit. Kies ge-
tekstureerde materiaal met dik-
ker weefwerk en lewendige 
kleure vir ekstra warmte en 
sjarme.

3. Verander jou gordyne
Gordyne is meer as net dekora-
tiewe behangsels wat saans toe-
gemaak word – dit dra ook by 
tot die behoud van hitte in die 

huis. Dus, wanneer dit saans 
koud begin raak, vervang jou 
ligter somergordyne met swaar-
der gordyne om warm, gesellige 
aande te verseker.

4. Sagte beligting
Voeg ’n paar kerse by en koop ’n 
tafel- of staanlamp vir sagter 
aandbeligting. En as jy mooi, 
wit Kersliggies het wat nie flits 
nie, sit dit ook aan om ’n sagte 

atmosfeer te skep – dit is beslis 
nie net vir gebruik gedurende 
Kersfees nie.

5. Gebruik gas
Gasverwarmers is ’n goeie be-
legging aangesien hulle kleiner 
ruimtes baie vinnig verhit en 
hulle kan ook van kamer tot ka-
mer geskuif word. En met beurt-
krag wat ’n gereelde gebeurtenis 
is, bied dit sowel hitte as lig.

6. Belê in winterbeddegoed
Katoenflanel, fluweelflanel of 
swaar Egiptiese katoenlakens is 
heerlike warm alternatiewe vir 
die ligte katoenlakens in die so-
mer – en sal jou bed heelwat 
warmer en gemakliker maak. 
En as jy regtig die koue voel, 
skaf ’n elektriese kombers aan.

7. Sagte handdoeke
Om op ’n koue dag uit die stort 
te klim is nooit lekker of maklik 
nie, maar dit is soveel lekkerder 
as jy jouself in ’n groot sagte 
handdoek kan toedraai en af-
droog. ’n Nuwe, sagte stel hand-
doeke sal jou nie net warm hou 
nie, maar dit ook makliker 
maak om vroegoggend in die 
donker op te staan om te stort.

8. Verhitte handdoekrelings
As jou badkamer opgegradeer 
moet word, is dit nou die tyd om 
dit te doen en verhitte hand-
doekrelings by te voeg vir daar-
die regte luukse gevoel wat jy 
kry om jouself in ’n sagte, warm 
handdoek toe te draai as jy uit 
die bad of stort geklim het.

9. Buitelug-verhitting
As jy daarvan hou om tyd in die 
buitelug deur te bring, ongeag 
die weer, oorweeg dit om ’n 
vuurput by die patio te voeg of 
’n gasverwarmer te koop.

10. Belê in ’n draagbare kaggel
Niks is so gesellig soos ’n kaggel 
nie en selfs al het jy nie ’n inge-
boude kaggel nie, sal die byvoe-
ging van ’n draagbare een by 
enige kamer in die huis onmid-
dellik die knusheid-faktor ver-
hoog.

11. Skep ’n leeshoekie
Almal sal mal wees oor ’n lek-
ker hoekie waarin hulle kan 
ontspan, ongeag of hulle ’n boek 
lees, die dag se nuus op hul ta-
blet inhaal of selfs net om deur 
sosiale media te blaai.
Dit kan so eenvoudig wees soos 
om ’n gemaklike stoel en kom-
bers in ’n hoek van jou slaapka-
mer of langs die nuwe staan-
lamp in die sitkamer te plaas.

12. ’n Gesellige onthaalvertrek
Herleef die klassieke 70’s en 
haal jou fondue-stelle uit om ’n 
gesellige, interaktiewe ete te ge-
niet. Voeg glühwein by die 
mengsel vir ekstra hitte.
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Lekker knus vir tye 
as dit regtig koud is

Bedspreie, kussings en matte is 
lekker bykomstighede om jou huis 
gereed te kry vir die 
wintermaande. Foto: PEXELS

’n Huiseienaarsvereniging se 
grondwet sal voorsiening maak 
vir die prosedure en die mini-
mum kworum en stemme wat 
vereis word om die grondwet te 
wysig. 

) Indien die skemareëls of 
grondwet voorsiening maak vir 
die oplegging van boetes, moet 
die prosedure vir die oplegging 
van die boete min of meer uit 
die volgende stappe bestaan:
) Die eienaar moet ’n skrifteli-
ke waarskuwing ontvang dat ’n 
reël oortree is;
) Die spesifieke reël wat oor-
tree is moet gespesifiseer word 
en die persoon moet versoek 
word om die gedrag te staak 
(binne ’n sekere tydperk waar 
van toepassing);
) Die brief moet aandui wat die 
gevolge daarvan sal wees indien 

die trustees die nakoming van 
die reëls moet afdwing, maar 
die reëls gee dalk nie aan trus-
tees die ammunisie wat in hul 
opinie doeltreffend genoeg is om 
teen hierdie oortreders op te 
tree nie.

Trustees wil nie noodwendig 
vir elke oortreding hof toe hard-
loop nie en ’n algemene wyse 
om oortredings op ’n meer in-
formele te hanteer, is om boetes 
op te lê vir oortredings.

Voordat trustees egter die op-
legging van boetes oorweeg, 
moet hulle asseblief ag slaan op 
die volgende:

) Trustees mag slegs boetes op-
lê indien hulle gemagtig word 
om dit te doen in terme van be-
hoorlik goedgekeurde reëls van 
die deeltitelskema, of die grond-
wet van ’n skema met ’n huis-
eienaarsvereniging.

Die bestuursreëls van ’n deel-
titelskema kan gewysig word 
deur ’n eenparige besluit van le-
de by ’n algemene vergadering, 
terwyl die gedragsreëls gewysig 
kan word deur ’n spesiale be-
sluit van lede by ’n algemene 
vergadering. Daarna moet die 
reëls deur die Ombudsdiens 
aanvaar word – en ’n sertifikaat 
ter bevestiging moet uitgereik 
word.

die ongewenste gedrag nie ge-
staak word nie;
) Indien die eienaar vir ’n 
tweede maal die reël oortree 
moet ’n tweede brief aan die eie-
naar gestuur word om hom/
haar in kennis te stel dat ’n reël 
oortree is en die eienaar kan ge-
nooi word na ’n gesprek met die 
trustees om sy/haar kant van 
die saak te stel;
) Nadat die trustees die eienaar 
se kant van die saak aangehoor 
het en oorweeg het – en die 
reëls maak voorsiening vir die 
oplegging van ’n boete – kan die 
boete opgelê word.

) By deeltitelskemas mag geen 
bedrag op die heffingsrekening 
van ’n eienaar gevoeg word in-
dien daardie eienaar: (a) nie toe-
stem daartoe nie of (b) dit in 
terme van ’n hofbevel of bevel 
van ’n arbiter bygevoeg word 
nie.

Die totale boete mag uiteinde-
lik nie gelyk wees met, of meer 
wees as, die eienaar se maande-
likse heffing nie. 

Laaste sê
Ons sien gereeld dat trustees uit 
frustrasie hul eie reëls voorlê 
aan ’n algemene vergadering vir 
goedkeuring en daarna per oor-
treding die boetes eensydig be-

gin oplê sonder waarskuwing 
aan die eienaars.

Daar bestaan natuurlik geval-
le waar boetes onder sekere om-
standighede, en met goed be-
woorde grondwette of reëls wel 
opgelê kan word, maar dit is 
raadsaam vir trustees om seker 
te maak dat hulle betrokke reëls 
of grondwet wel daarvoor voor-
siening maak.

Soos met enige oortreding 
moet trustees liefs hul vingers 
op die knoppie hou en optree so-
dra iemand oortree – dít eerder 
as om te wag tot die oortredings 
so gereeld of ernstig raak dat 
drastiese optrede uiteindelik ge-
noodsaak word.

Waar bestuursagente hierdie 
rol namens trustees vertolk, 
kan “oortreders” op ’n meer ge-
reelde basis bespreek word met 
die trustees sodat doeltreffende 
stappe gedoen kan word.

Trustees in deeltitelskemas 
waar die reëls gereeld oortree 
word, moet verkieslik die nodi-
ge regsbystand kry om die reëls 
op ’n doeltreffende maar korrek-
te wyse suksesvol te kan af-
dwing. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan 
Ing. in Somerset-Wes. Vir eien-
domsverwante navrae, stuur 
e-pos na info@dhmlaw.co.za.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za
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Só kan boetes vir oortredings opgelê word

‘‘Trustees mag slegs 
boetes oplê indien 
hulle gemagtig word 
om dit te doen in 
terme van behoorlike 
goedgekeurde reëls . . .
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Winter klop reeds aan die deur 
en vir baie van ons beteken dit 
dat ons ons gereedmaak vir ’n 
reënseisoen.

Vir sommige dele in Suid-
Afrika beteken winter nie nood-
wendig reën nie, maar daar is 
heelwat wenke wat huiseie-
naars kan volg om hul huis 
voor te berei vir enige gure 
weer wat dalk op ons wag gedu-
rende die winter.

Volgens Carha Anderson van 
die agentskap Leapfrog Durban-
ville verseker voorbereiding vir 
die winter nie net dat jy en jou 
gesin warm en knus bly nie, 
maar dit verseker ook dat jou 
huis in ’n goeie toestand gehou 
word.

“Dit beskerm jou huis teen 
skade wat veroorsaak word 
deur koue en nat weer en verse-
ker dat niks groots verder ver-
keerd loop nie,” sê Anderson.

Hier is ’n paar wenke van An-
derson oor hoe om jou huis die 
beste voor te berei vir die ko-
mende winter.

Maak seker 
dat jou geu-
te skoon is
“Met bome wat 
hul blare in die 
herfs afgooi, is 
daar geneig om 
baie opbou in 
geute oor hier-
die tydperk te 
wees,” sê An-
derson.

“Deur die 
geute skoon te 
maak, sal dit 
help om jou 
huis teen vog te 
beskerm, aangesien water deur 
die geute herlei sal word in 
plaas daarvan om teen jou huis 
te beland.”

Die laaste ding wat jy in jou 
huis wil hê, is klammigheid en 
muf. Om dit in die warmer 
maande reg te stel, kan ’n for-
tuin kos.

Om jouself daardie geld op 
lang termyn te spaar, kry jou 
geute nou skoon voor die nat 
weer inskop.

Gaan al jou vensters na
“Soms kan daar ’n klein krakie 
of foutiewe venstertoebehore 
wees waarvan jy nie weet nie,” 
merk Anderson op. “Loop om 
jou huis en kyk na al jou ven-
sterruite en rame om te verse-
ker dat hulle in ’n goeie toe-
stand is.”

Nog iets om op jou vensters te 
doen, is om af te skuur en dan 
enige verslete of verweerde 
houtvensterrame en -afwerking 
te herseël. Hierdie stukke ver-
slyt mettertyd en water kan 
maklik daarin insypel, wat ver-
oorsaak dat die hout verswak 
en verrot. Dit is nou ’n goeie 
tyd om dit alles na te gaan, 
want dit sal moeiliker wees om 
dit te doen wanneer dit kouer 
buite is.

Berei die kaggel voor
“As jy gelukkig genoeg is om ’n 

kaggel in jou huis te hê, is dit 
nou die tyd om dit gereed te kry 
vir wanneer jy dit die nodigste 
sal hê – gedurende hierdie kou-
er maande,” verduidelik Ander-
son.

Maak die opvangbak skoon en 
maak seker dat jou skoorsteen 
geen blokkasies het nie. Maak 
ook enige rommel skoon wat 
dalk rondom of op jou kaggel 
opgehoop het. Gedurende die 
warmer maande is ons geneig 
om nie te besef of om te gee dat 
ons die TV-afstandbeheer bo-op 
die kaggel sit nie.

’n Laaste laag verf
“Jy sal nie veel geverf kan kry 
as dit koud buite is nie. Nie net 
sal dit op nat verf reën nie, 
maar die verf gaan baie lank 
neem om droog te word. Kry dit 
liewer nou gedoen voor die win-
ter,” voeg Anderson by.

Dit geld vir binne en buite. 
As jy binne verf en dit is ’n 
koue dag, sal die verf langer 
neem om droog te word. Kry dit 
nou gedoen terwyl daar nog 
sonnige dae is.

Draai jou gei-
ser in ’n 
kombers toe
’n Geiserkom-
bers isoleer die 
geiser en behou 
die hitte sonder 
die gebruik van 
elektrisiteit om 
die geiser voort-
durend warm te 
maak. Daar 
word geglo dat 
’n geiserkom-
bers huiseie-
naars tussen 
10% en 20% op 

hul elektrisiteitsverbruik kan 
bespaar.

“Baie meer energie en warm 
water word gedurende die win-
termaande gebruik. ’n Goeie be-
legging vir die winter is ’n kom-
bers vir die geiser.”

Kyk vir enige daklekkasies
’n Dak wat lek, beskadig nie net 
die dak en plafon nie, maar ook 
enigiets wat onder die lek is. 
Laat dit nagegaan en uitgesor-
teer word voordat jy hope meer 
geld moet opdok aan herstel-
werk weens ’n lekkende dak.

“Om deur ’n storm met ’n lek-
kende dak te gaan, is nie ’n 
prettige ervaring nie. Dus, voor-
dat hierdie natter maande aan-
breek, gaan jou dak na vir eni-
ge gate en lekkasies,” raai An-
derson aan.

Snoei jou bome
Bome en takke kan maklik 
breek in temperamentele weer. 
Die laaste ding wat jy wil hê, is 
dat een op jou dak of jou motor 
val. Jy kan ’n diens huur om 
die bome op jou eiendom te 
snoei of af te kap.

“As jy groot bome op jou ei-
endom het, is dit nou die tyd 
om hulle te snoei. Dit moet ver-
al gedoen word as jou bome bo 
jou huis of ander items soos 
voertuie uittroon,” meen Ander-
son.

Huiseienaars moet seker maak om hul geute en daklekkasies reg te 
maak voor die winter aanbreek om groot skade aan hul eiendom te 
vermy. Foto: PIXABAY

Gereed vir die 
winter: Beskerm 
jou eiendom so

‘‘As jy gelukkig 
genoeg is om ’n 
kaggel in jou huis 
te hê, is dit nou die 
tyd om dit gereed 
te kry vir wanneer 
jy dit die nodigste 
sal hê.
— CARHA ANDERSON


