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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

FASE
2

NOU
TE
KOOP

FASE 2FASE 1

Indien jy Eiendomme in Die Burger misgeloop 
het, kan jy maklik aanlyn in jou eie tyd opvang 
met die jongste nuus in die eiendomsbedryf.

Gaan na netwerk24.com/dieburger/bylaes/
eiendomme waar jy ’n nuttige argief sal vind van 
alle stories wat voorheen gepubliseer is. 

Daar sal jy enigiets aantref van wenke vir huis 
koop en verkoop tot wette 
en regulasies wat huur-
ders en verhuurders in ag 
moet neem, sowel as hoe 
om jou woning in die per-
fekte toestand te kry en ’n 
begroting op te stel. 

Eiendomme: Gaan snuffel aanlyn!

Eiendomme Redakteur: Samantha van den Berg | E-pos: samantha.vandenberg@dieburger.com | Advertensies: Denise Lawrence: 2 denise.lawrence@media24.com

’N Gereelde leser skryf dat 
sy deeltitelskema uit 
huisies bestaan wat elk-

een ’n stoep en ’n tuin het.
Hierdie stoepe en tuin-areas 

vorm deel van die gemeenskapli-
ke eiendom en is met die ope-
ning van die deeltitel-register as 
uitsluitlike gebruiksgebiede aan 
die kopers gesedeer.

Met tyd het heelwat van die 
eienaars binne die skema hul 
stoepe óf toegebou dat dit deel 
van hul woonhuise vorm óf ’n 
dak oor die stoep gebou wat as ’n 
bykomende ontspanningsarea 
met ’n tafel en stoele dien.

Die trustees van ouds het dit 
waarskynlik met ’n kopknik aan-
vaar sonder om van beter te 
weet, terwyl die bestaande trus-
tees nie weet wat hulle te doen 
staan om die fout te herstel nie.

Die huidige eienaar is nie 
meer die een wat die aanbouing 
aangebring het nie – hy het die 
huis só kom kry en het dit juis 
vir die stoep gekoop. Nou word 
die prokureur ingeroep.

Die trustees weet dat die deel-
nemingskwotas nie die ware 
stand van sake binne die deelti-
telskema reflekteer nie, wat bete-
ken dat die bydraes wat hulle 
van eienaars hef ook nie meer 
korrek is nie. Hoe kan die nuwe 
trustees die sondes van die verle-
de herstel en terselfdertyd darem 
ook die vrede bewaar?

Dít staan hulle te doen
Die taak is gekompliseerd en die 
trustees gaan definitief deskun-
dige kennis moet inwin.

Ek stel voor dat hulle eerstens 
’n aktebesorger aanstel. Dit is ’n 
prokureur wat in eiendomsregi-

strasies spesialiseer. Gee die ak-
tebesorger dan opdrag om die fei-
te vas te stel.

Dié persoon sal aanvanklik die 
deelplan, notariële aktes van ses-
sie en die reëls vir die skema be-
nodig om te kan wegspring met 
die taak. Die doel van hierdie 
aanvanklike soektog is om te be-
paal hoe die skema destyds 
geregistreer is én wat die aard 
van die regte is wat toe oorgedra 
of gevestig is.

Die aktebesorger sal ook deur 
verdere ondersoek kan vasstel of 
hierdie regsposisie(s) sedertdien 
verander het.

Die tweede stap is om ’n land-
meter in die gebied aan te stel 
om die deeltitelskema op te meet. 
Dít sluit onder meer dele, stoepe 
en tuine in.

Kyk onder op jou bestaande 
deelplan vir die naam van die 
landmeter wat aanvanklik die 
opmeting gedoen het. Indien hy/

sy nog praktiseer, spring som-
mer daar weg – hulle het dalk 
nog die tekeninge elektronies en 
die verdere werk kan dan teen ’n 
laer tarief gedoen word.

Die landmeter sal met die hulp 
van die nuwe opmetings kan vas-
stel watter strukture nie op die 
goedgekeurde deelplan aangedui 
word nie en die aktebesorger sal 
die trustees dan kan adviseer oor 
die korrekte prosedure(s) wat ge-
volg moet word om die kwessie 
reg te stel.

Die korrekte prosedure(s) kan 
uit verskeie goedkeurings of be-
sluite bestaan en kan selfs onder 
sekere omstandighede vereis dat 
die goedkeuring van verband-
houers van alle dele in die skema 
bekom moet word.

Moenie uitstel nie
Trustees moenie bang wees om 
hierdie proses te begin nie. Dit is 
tydrowend en gaan ’n paar rand 

kos, maar die alternatief – om 
die byenes só te los vir die vol-
gende trustees – is ook nie in 
ooreenstemming met die fidusiê-
re verpligtinge en gees wat ge-
paardgaan met dié amp nie.

Eienaars vra gereeld wie dan 
verantwoordelik gehou sal word 
vir die koste wat met so ’n proses 
verband hou. Dit is immers nie 
hulle wat aangejaag het nie  . . .

Daar is verskeie eise wat in so 
’n geval ondersoek kan word, on-
der meer tussen die bestaande ei-
enaars en hul voormalige verko-
pers, maar in die werklikheid is 
dit dikwels eenvoudiger en meer 
kostedoeltreffend indien die eie-
naars onder mekaar besluit hoe 
hulle die uitgawe gaan hanteer.

Dalk beskik die regspersoon 
oor die geld of die tydsbereke-
ning is net mooi só dat die uitga-
we in die nuwe begroting vervat 
kan word.

Dalk kan die projek stuk-stuk 

aangepak word, sodat die uitga-
we oor tyd versprei word en nie 
só hard op die sak is nie. Dalk is 
daar net ’n paar oorspronklike 
“oortreders” wat steeds eienaars 
is en dan onderneem dat hulle 
die uitgawe sal dra, aangesien 
hulle nie die voorgeskrewe pro-
sesse gevolg het nie.

Hoe dit ook al sy, die trustees 
moet inspring en doen wat hulle 
moet doen en hoe langer jy wag 
om iets rakende die saak te doen, 
hoe duurder word daardie uit-
stappie.

Pak die bul by die horings en 
gee dan met trots ’n beter werk-
likheid aan die volgende stel 
trustees oor.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Vir 
eiendomsverwante navrae of ander 
inligting, stuur ’n e-pos na info@
dhmlaw.co.za of skakel die kantoor 
op 021 851 0359.

VERANDERINGE AAN GEMEENSKAPLIKE EIENDOM

Trustees moet sondes 
van jou bure só oplos
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NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 

Eiendomme-redaksie

Te danke aan flink verkope 
stel die eiendomsontwikke-
laars Rabie vandag die twee-
de fase van hul nuwe Kaapse 
residensiële ontwikkeling 
Quinta Estate bekend.

Quinta Estate is geleë in die 
hartjie van die beveiligde 
woongebied Burgundy Estate. 
Bouwerk aan die eerste fase 
het reeds begin en die eien-
domme is reeds 80% uitver-
koop, lui ’n verklaring.

Hierdie beveiligde kom-
pleks bestaan uit altesaam ne-
ge woonstelblokke van twee 
verdiepings elk. 

Die woonstelblokke word 
elkeen geskei deur ruim en 
goed beplande tuine en mooi 
groen ruimtes.

Die eiendomme word van 
die plan af verkoop en die eer-
stes sal na verwagting vanaf 
September aan hul nuwe eie-
naars oorhandig word.

“Om die aanvraag tegemoet 
te kom, stel ons die res van 
die ontwikkeling bekend 
– wat uit 48 woonstelle be-
staan,” sê Miguel Rodrigues, 
direkteur van Rabie. “Die ont-
wikkeling het altesaam 112 
woonstelle. Dit bestaan uit 
woonstelle op die grondver-
dieping, sowel as eenhede op 
die eerste verdieping – almal 
versprei oor nege woonstel-
blokke,” sê hy.

“Die tweede fase het heel-
wat fantastiese woonstelle 
wat uitkyk oor die gemeen-
skaplike sentrale parkie. Ver-
al die grondverdieping-woon-
stelle is uitsonderlik omdat 
elk ’n eksklusiewe omheinde 
tuin het wat vanuit die oop-
plan-leefruimtes vloei.”

Dít moet jy weet
Die verkoopspryse van die 
woonstelle in Quinta Estate 
begin by R995 000, terwyl ’n 
eenslaapkamer-tuinwoonstel 
op die grondverdieping jou 
R1,155 miljoen sal kos. Die 
verkoopspryse van die twee-
slaapkamerwoonstelle met 
twee badkamers in fase twee 
begin by R1,45 miljoen elk.

Rabie meen van die voordele 
om in Quinta Estate te belê 
sluit die volgende in: 
) Dis ’n beveiligde kompleks 

met slim toegangsbeheer.
) Die ontwikkeling kry kon-
taklose toegangsbeheer wat 
deur inwoners se selfone be-
heer word. Daar sal ook veili-
ge toegangsbeheer vir besoe-
kers wees. 
) Die kompleks word ingerig 
met veilige parkeerplek vir 
inwoners, sowel as hul besoe-
kers op die perseel self. 
) Quinta Estate kry onder 
meer kringtelevisiekameras 
en elektriese heinings. 
) Die ontwikkeling spog met 
baie groen oop ruimtes en 
speelareas vir kinders. 
) Van die omgewingsvriende-
like elemente sluit sonpanele 
in vir die warmwatertoestelle. 
) Daar is ’n reeks slim opgra-
derings beskikbaar vir kopers 
teen ’n bykomende koste. 
) Al die eenhede kry verbin-
dings vir vinnige veselkabel-
internet. 
) Die kompleks kry sy eie 
wasgoedkamer wat heeltyds 
oop sal wees. 
) Quinta Estate kry ook ’n 
gemeenskaplike werksruimte, 
sowel as ’n swembad en ver-
skeie braaigeriewe vir die in-
woners om te geniet. 

Laaste sê 
Burgundy Estate, die tuiste 
van Quinta Estate, is sen-
traal, ruim en veilig en net 
sowat 20 km vanaf Kaapstad 
se sakekern geleë, aldus Rod-
rigues.

Die woongebied het sy eie 
winkelsentrum, Burgundy 
Square, drie skole (vanaf pre-
primêr tot hoërskool), ver-
skeie restaurante en ’n sport-
klub met ’n tennisbaan en ’n 
nege-putjie-gholfbaan. Daar is 
ook talle stap-, draf- en fiets-
ryroetes, sowel as speelareas 
vir kinders.

“Die Burgundy Estate-leef-
styl is baie gewild onder alle 
ouderdomsgroepe,” sê hy.
) Belangstellendes word ge-
nooi om die verkoopsentrum in 
Burgundyweg vandag vanaf 
10:00 te besoek vir die bekend-
stelling van Quinta Estate se 
tweede fase. Die sentrum is 
oorkant die winkelsentrum Bur-
gundy Square geleë. Besoek ook 
gerus Quinta.capetown vir meer 
inligting of bel Aldo Stumpher 
by 082 451 9990 of Natasha 
van der Bergh by 072 222 7560.

’n Kunstenaarsvoorstelling van Rabie se nuwe residensiële 
ontwikkeling in Burgundy Estate in Kaapstad, Quinta Estate.

Quinta Estate 
se 2de fase in 
mark vrygestel 

Eiendomme-redaksie

Vroeg in ’n nuwe jaar is gewoonlik die 
tyd wanneer heelwat jong professionele 
mense besluit om in hul eie eiendom te 
belê nadat hulle vir ’n lang tyd gehuur 
het.

Dit is ’n groot stap, maar ’n lewenskeu-
se wat jou kan help om persoonlike wel-
vaart en langtermynstabiliteit op te bou, 
meen Samuel Seeff, voorsitter van die 
Seeff Property Group.

Hy sê luidens ’n verklaring dit bly ’n 
besonder gunstige markfase vir eerste ei-
endomskopers op eie bodem. Ten spyte 
van die onlangse rentekoersverhoging, is 
dit steeds die beste kopersmark in deka-
des. Selfs met die verhogings bly die 
koers steeds laer as wat dit voor die Co-
vid-19-pandemie was.

Die gunstige marktoestande word ver-
der gerugsteun deur banklenings wat die 

beste in meer as ’n dekade is. Kopers kan 
oor die algemeen steeds hoër lenings kry 
– en dikwels tot 100%-huisverbande vir 
eerstekopers.

Ten spyte van die momentum in die 
mark oor die afgelope jaar en die noe-
menswaardige toename in verkope in die 
belangrikste stedelike markte, is daar oor 
die algemeen steeds ’n bestendige vloei 
van voorraad wat die prysgroei grootliks 
inflasie-gekoppel hou. Kopers kan dus 
steeds voordeel trek uit goed geprysde 
voorraad in die mark, meen hy.

Seeff voer aan daar is eenvoudig nie ’n 
beter tyd om in jou eie huis te trek nie. 
Dit maak absoluut finansieel sin as jy die 
middele en toewyding het wat nodig is 
om ’n huiseienaar te wees.

Terwyl huur meer mobiliteit bied as jy 
moet trek, bied eienaarskap stabiliteit en 
’n sterk grondslag waarop jy ’n lewe kan 
bou, verduidelik hy.

Om jou eie huis te besit, beteken dat jy 
nie hoef rond te trek nie; jou kinders kan 
in dieselfde skool bly, en jy kan in die ge-
meenskap integreer en vriende maak.

Wanneer jy jou eie huis koop, voeg elke 
sent wat jy daarin belê gewoonlik waarde 
toe. Jou maandelikse huurpaaiement aan 
die ander kant is weer uitgawes wat nie 
rykdom opbou nie. Daarbenewens sal jou 
eie huis in waarde groei, terwyl ’n huur-
eiendom net vir die verhuurder van 
waarde is.

Dit is ook ongelukkig so dat daar geen 
waarborge met huureiendom is nie. Die 
eienaar kan byvoorbeeld besluit om die 
eiendom te verkoop of nie weer die huur-
kontrak te hernu nie – onderhewig aan 
die voorskrifte in die huurkontrak, na-
tuurlik. Volgens Seeff is daar sekere reëls 
wat huurders in ’n huureiendom moet 
volg – soos dat jy nie ’n troeteldier mag 
aanhou nie. Wanneer jy in jou eie eien-

dom belê, het jy heelwat meer buigsaam-
heid oor wat jy mag en wil doen.

Dit geld ook vir goed soos veranderings 
en verbeterings aan die eiendom. Jou eie 
eiendom bied jou die vryheid om veran-
derings en verbeterings aan te bring (on-
derhewig aan die munisipale gebied se 
verordeninge of kompleks-riglyne), dit te 
versier en aan te pas na jou smaak.

Dít alles gesê is dit belangrik om te ont-
hou dat dit ’n langtermynverbintenis is 
om jou eie huis te besit, en jy kan nie net 
die deur agter jou toetrek en trek nie. Dus 
moet jy seker maak dat jy ’n goeie keuse 
maak, verduidelik Seeff.

’n Huiseienaar moet ook in ’n gesonde 
finansiële posisie wees en bykomende 
kostes soos tariewe en belasting, sekuri-
teit, versekering en instandhouding kan 
betaal. Om in jou eie woning te belê, verg 
dus langtermyntoewyding, maar daar is 
meer voordele as nadele, aldus Seeff.

Kenner: ‘Eerstekopers, die huismark is steeds gunstig’


