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Wanneer daar in deeltitel-
skemas skade aan ’n deel, 
eksklusiewe gebruiks-

area of aan gemeenskaplike eien-
dom veroorsaak word, ontstaan 
die vraag wie daarvoor verant-
woordelik is om dit te herstel.

Ten einde vas te stel wie daar-
voor verantwoordelik is om die 
skade te herstel, moet jy eers vas-
stel waar die skade ontstaan het.

Eienaars word dalk deur hul 
loodgieter in kennis gestel dat die 
oorsaak van die waterskade in die 
deel reg onder hulle, in der waar-
heid hul stort is wat lek.

Die eienaar gee dan instruksie 
aan die loodgieter om die pyp te 

herstel, wat gewoonlik gepaard-
gaan met die opkap van die vloer, 
die vervanging van die teëls en 
dies meer.

Dan kom albei partye met die 
verloop van tyd agter dat die pro-
bleem steeds bestaan en dat die 
toilet of wasbak eintlik die son-
daar in hierdie geval was. 

Kry spesialishulp in 
Eienaars sal baat vind daarby om 
in die geval van skade, die kor-
rekte spesialis of praktisyn te 
identifiseer om ’n volledige ver-
slag saam te stel wat spesifiek 
identifiseer wat die oorsprong 
van die skade is.

Die spesialis mag dalk ’n lood-
gieter wees – of selfs ’n strukture-
le ingenieur – en die oorsaak kan 
enkelvoudig wees.

Dít, of een ding het tot ’n ander 
gelei en die skade spruit uit ver-
skillende oorde voort.

Dalk is ’n onderhoudsplig nie 
deur die regspersoon of ’n indivi-
duele eienaar uitgevoer nie, of 
miskien was daar ’n storm wat 
ten spyte van behoorlike onder-
houd steeds skade veroorsaak het.

Deeltiteleienaars voel dikwels 
dat hulle nie geld aan ’n spesialis-
verslag wil bestee nie, maar uit-
eindelik word meer geld bestee 

Die verslag wat jy by die struk-
turele ingenieur aanvra, dui dalk 
aan dat die skade veroorsaak is 
deur ’n gebrekkige fondasie, 
moontlik as gevolg van die sub-
standaard-kompaksie van die 
grond toe die gebou opgerig is.

Die verslag moet met die regs-
persoon gedeel word. Hulle kan 
hul eie deskundige aanstel om die 
verslag te oorweeg of vra dat die 
versekeraar ’n assessor uitstuur 
om die oorsaak te oorweeg.

Indien die skade wel deur ’n ge-
brekkige fondasie veroorsaak is, 
mag die regspersoon aanspreeklik 
wees vir die skade wat daardeur 
veroorsaak is – wat onder sekere 
omstandighede kan insluit dat die 
binnekant van die woning ook 
herstel word.

Trustees moet onmiddellik op-
tree wanneer strukturele proble-
me onder hul aandag gebring 
word om toekomstige skade te 
voorkom, sowel as die finansiële 
impak op mede-eienaars. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan 
Ing. in Somerset-Wes. Vir eiendoms-
verwante navrae of ander inligting 
oor die deeltitelbedryf, bel haar 
kantoor by 021 851 0359 of stuur 
’n e-pos met jou navraag na info@
dhmlaw.co.za.
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om die probleem te identifiseer of 
die verkeerde areas te herstel as 
wat andersins nodig sou wees met 
’n volledige verslag.

Pligte, verantwoordelikhede 
Die regspersoon is verantwoorde-
lik vir die herstel, instandhou-
ding, bestuur 
en administra-
sie van ge-
meenskaplike 
areas.

Eienaars is 
weer op hul 
beurt verant-
woordelik vir 
die herstel en 
instandhou-
ding van sy/
haar eie deel, 
asook om enige 
eksklusiewe ge-
bruiksareas 
wat aan hom/haar toegeken is 
netjies en skoon te hou.

Sou ’n eienaar byvoorbeeld na-
laat om die blare op sy stoep (eks-
klusiewe gebruiksarea) op ’n ge-
reelde basis op te vee en die blare 
blokkeer met verloop van tyd die 
wateraflooppyp – wat tot gevolg 
het dat water op die stoep opdam 
en afloop en waterskade in die 
deel onder hom veroorsaak – kan 

die eienaar moontlik aanspreek-
lik gehou word vir die skade.

Die betrokke eienaar het nie 
sy/haar verpligting nagekom om 
die eksklusiewe gebruiksarea net-
jies en skoon te hou nie.

Waar die skade deur strukture-
le gebreke veroorsaak word, kan 

die probleem 
ernstiger en 
dalk selfs on-
oorkombaar 
wees – óf deur-
lopend aandag 
en geld verg om 
die skade te be-
perk.

Dit gebeur 
soms dat stoepe 
teen die ver-
keerde helling 
gebou word en 
die herstel 
daarvan is dalk 

nie prakties implementeerbaar 
nie. 

Laaste sê 
Wat staan jou te doen indien jou 
deel skielik krake binne ontwik-
kel?

Die teëls kraak, kosyne trek 
skeef en jou huurder gee kennis 
omdat hulle glo dat die eiendom 
nie meer veilig is nie . . .

‘‘Die regspersoon is 
verantwoordelik vir 
die herstel, 
instandhouding, 
bestuur en 
administrasie van 
gemeenskaplike areas.


