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BYLAE C 
WOORDOMSKRYWING & WETGEWING 

 
 In hierdie ooreenkoms beteken: 
 
 “aanvaardingsbrief” ‘n skriftelike verklaring van die Koper of die argitek  namens hom 

ooreenkomstig klousule 6.5.3 van Bylae B, waarin verklaar word dat die woonhuis in 
ooreenstemming met die goedgekeurde bouplan, bouspesifikasies en toepaslike wetgewing 

opgerig is; 
  
 “argitek” ‘n geregistreerde professionele argitek ooreenkomstig die  bepalings van die Wet 

op Argitektuurprofessie, Wet 44 van 2000, wat die Verkoper van tyd tot tyd in sy alleen 
diskresie aanwys, wat verantwoordelik sal wees vir die beslegting van dispute soos meer 
volledig behandel in klousules 6.8 tot 6.11 van Bylae B;  

 
“behuisingsbelang” soos gedefinieer in die Aftreeoordewet en sluit ook in die eiendom; 
 
“beide dae” verwys na die eerste en laaste dag van die betrokke kennisgewingsperiode; 
 
“besigheidsure” is tussen 9:00 tot 16:00 op werksdae; 
 
“boukontrakteur” ‘n persoon wat voldoen aan die bepalings vervat in die NHBRR-Wet, wat 
die Verkoper in sy alleen diskresie aanwys, wie se pligte reeds volledig in Bylae B en 
waarborge in Bylae G, vervat is; 
  
“bouplan” die goedgekeurde bouplan van die woonhuis. Indien daar te enige tyd ‘n 
teenstrydigheid tussen die bouplan en die bouspesifikasies is, sal die bouspesifikasies 
deurslaggewend wees; 
 

“bouspesifikasies” die spesifikasies en afwerking van die woonhuis soos per Bylae I; 
 

“BTW” belasting op toegevoegde waarde; 
 
“dag” ’n kalenderdag; 
 
“domicilium citandi et executandi” die adres (ook elektronies) wat ‘n persoon  aanwys waar 
hy regskennisgewings van welke aard ook al sal ontvang en by versending na sodanige adres 
ooreenkomstig die wyse ooreengekom, sal geag word voldoende kennisgewing aan 
eersgenoemde te wees;  
 
“Klipfontein Eienaarsvereniging” die statutêre vereniging met erf 11232 Malmesbury, as 
jurisdiksie in terme van artikel 29 van die Wes-Kaapse Ordonnansie op 
Grondgebruikbeplanning, Ordonnansie 15 van 1985, uitgesluit Erf 11240 en alle eiendomme 
wat aan die plaaslike owerheid getransporteer word; 
 

“eiendom” die erf, insluitende die woonhuis volgens die goedgekeurde bouplan, die 
bouspesifikasies en toepaslike wetgewing; 
 
“eiendomsagent” dieselfde as in artikel 1 van die Wet op Eiendomsagente, Wet 112 van 
1976; 

 

“eksepsies” verwere, wat insluit: 
 

“non numeratae pecuniae”, wat ’n skuldenaar kan neem op grond daarvan dat 
hoewel hy ’n skulderkenning onderteken het, die bedrag wat daarin vermeld word 
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nie aan hom oorbetaal is nie. Deur van hierdie eksepsie afstand te doen, rus die 
bewyslas op die skuldenaar om aan te toon dat hy nié die geld ontvang het nie; 
 
“non causa debiti”, wat ’n skuldenaar kan neem op grond daarvan dat daar geen 
redelike of grondige oorsaak vir die skuld bestaan nie. Deur van hierdie eksepsie 
afstand te doen, rus die bewyslas op die skuldenaar om aan te toon dat daar geen 
rede of oorsaak vir die skuld bestaan nie; 

 
“errore calculi”, synde die hersiening van rekeninge en verkeerde berekeninge. Deur 
van hierdie eksepsie afstand te doen, rus die bewyslas op die skuldenaar om te 
bewys dat die uitstaande balans verkeerd bereken is; 

 
“de duobus vel pluribus reis debendi”, ingevolge waarvan twee of meer persone wat 
hulle as medehoofskuldenaars verbind, elk vir sy eweredige deel van die skuld 
aanspreeklik is. Deur van hierdie eksepsie afstand te doen, is albei skuldenaars 
gesamentlik én afsonderlik aanspreeklik vir die skuld, en kan daar dus by enigeen op 
die volle skuldbedrag aangedring word; 

 
“beneficium ordinis seu excussions”, wat ’n borg kan neem ten einde die skuldeiser 
te verplig om eers teen die hoofskuldenaar op te tree en hom uit te win, voordat 
daar met optrede teen die borg begin word. Deur van hierdie eksepsie afstand te 
doen, verkry die skuldeiser die reg om eers teen die borg op te tree voordat hy die 
hoofskuldenaar uitwin. Die borg word dus verhinder om die skuldeiser te verplig om 
eers teen die hoofskuldenaar op te tree; en 

 
“beneficium divisionis”, waarkragtens aanspreeklikheid vir ’n verpligting tussen die 
borge verdeel moet word en elke borg slegs vir sy pro rata-gedeelte van die skuld 
aanspreeklik gehou kan word. Deur van hierdie eksepsie afstand te doen, kan die 
skuldeiser enigeen van die borge vir die volle skuld aanspreeklik hou, sonder 
verwysing na die ander. Hierdie eksepsie is van toepassing op borgverbande waar 
daar meer as een borg is; 

 
“erf” soos gedefinieer in die Grondopmetingswet, Wet 8 van 1997, soos na verwys in 
klousule 3 van Bylae A; 
 
“Fonteine Village” die behuisingsontwikkelingskema wat onder die Aftreeoordewet val; 
 
“Fonteine Village Bestuursvereniging” die statutêre vereniging met erf 11347 Malmesbury, 
as jurisdiksie in ooreenstemming met Regulasie 7 tot 14 van die Aftreeoordewet, met die 
moontlike uitsluiting van die beoogde residensiële fasiliteit in die alleendiskresie van die 
Verkoper as ontwikkelaar; 

 

“heffing” die bydrae wat die Koper maandeliks ingevolge die grondwet van sowel Klipfontein 
Eienaarsvereniging as Fonteine Village Bestuursvereniging moet betaal; 
 
“in rem suam” ’n agent wat optree met ’n onherroeplike magtiging; 
 

“koopprys” die koopprys van die eiendom vermeld in klousule 6.1 van Bylae A; 
 

“Koper” die koper vermeld in klousule 2 van Bylae A; 
 
“maand” ’n kalendermaand; 

 
“NHBRR” die Nasionale Huisbouersregistrasieraad; 
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“NHBRR-sertifikate” eerstens die sertifikaat ingevolge waarvan die boukontrakteur by die 
NHBRR geregistreer is en tweedens die sertifikaat wat bevestig dat die beoogde woonhuis 
ook by die NHBRR ingeskryf is; 
 
“okkupasiedatum” beteken die voltooiingsdatum; 
 
“okkupasiehuur” die okkupasiegelde, vermeld in klousule 8 van Bylae A, wat vanaf die 
okkupasiedatum pro rata betaalbaar is; 
 

“ondertekening”, met betrekking tot hierdie ooreenkoms, die datum waarop die laaste party 
hierdie ooreenkoms onderteken; 
 

“ontwikkeling” die ontwikkeling op erf 12086 Malmesbury; 
 

“oordrag” die registrasie van oordrag van die eiendom in die Koper se naam; 
 
“ooreenkoms” hierdie dokument in sy geheel; 
 
‘operateur’ beteken die ACVV-Malmesbury tak, Aandskemering, Pleinstraat 6, Malmesbury; 
  
“registrasiedatum” die datum waarop die Koper die geregistreerde eienaar van die eiendom 
raak; 
 

“registreerbaar”, met betrekking tot die eiendom, geskik om in die naam van die Koper 
geregistreer te word en “registreer” het dieselfde betekenis; 
 

“repokoers” die rentekoers wat die Reserwebank van die Republiek van Suid-Afrika of sy 
opvolgers van tyd tot tyd hef; 

 

“sertifikate”: 
 
“’n elektrisiteitsertifikaat”, synde ’n sertifikaat soos wat Regulasie 7(1) van die 
Elektriese Installasieregulasies van 2009, vereis; 

 
“’n loodgietersertifikaat”, synde ’n sertifikaat wat ’n gekwalifiseerde loodgieter 
verskaf om te bevestig dat alle loodgieterswerk na behore gedoen is; 
 
“’n gassertifikaat”, synde ’n sertifikaat soos wat die ‘Pressure Equipment 
Regulations’ van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 103 van 1997, 
vereis; 
 
“NHBRR-sertifikate”, soos hierbo omskryf; 
 
“’n okkupasiesertifikaat”, synde ’n sertifikaat soos wat die Wet op Nasionale 
Bouregulasies en Boustandaarde, Wet 103 van 1977, vereis; en 
 
“’n voltooiingsertifikaat”, synde ’n sertifikaat wat die argitek verskaf wanneer hy 
oortuig is dat die werke ooreenkomstig die goedgekeurde bouplan, bouspesifikasies 
is en aan alle toepaslike statutêre bepalings en vereistes voldoen; 

 
“Die Argitekte” ‘n geregistreerde professionele argitekstegnoloog, ooreenkomstig die  
bepalings van die Wet op Argitektuurprofessie, Wet 44 van 2000, en sy opvolger, wat die 
Verkoper in sy alleen diskresie aanwys , wie se pligte reeds reeds volledig in Bylae B vervat is;
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“skriftelik” in skrif gedruk of getik, of woorde wat op enige ander wyse in ’n sigbare vorm 
voortgebring word, wat insluit ’n databoodskap wat in ’n elektroniese kommunikasie gebruik 
word en wat geberg kan word om weer later te gebruik; 

 
“skriftelike kennisgewing” ’n skriftelike kennisgewing wat een party met die hand, per faks 
en/of per e-pos aan die ander lewer, soos wat klousule 17 van Bylae B in meer besonderhede 
omskryf; 
 

“sleutelklaar” gereed vir onmiddellike bewoning, wat alle meubels, huishoudelike toebehore 
en aansluitingsfooie verskuldig aan die relevante diensverskaffers vir  telefoon-, TV- , 
internet- en ander verbindings en water-, elektrisiteits- en rioolaansluitings uitsluit (die 
eiendom sal aan die hoof water-, elektrisiteits- en rioolnetwerke gekoppel wees); 
 
 “sluiting van ooreenkoms” verwys na die verkoopdatum of sodra daar aan alle opskortende 
voorwaardes voldoen is, na gelang van die geval; 
 
“transportbesorgers” Terblanche Slabber Pieters Ingelyf van Truterstraat 8, Malmesbury 
7300 / epos sterblanche@tsplaw.co.za / tel 022 * 482 2978 / faks 022 * 482 1749; 
 
“verkoopdatum” die datum waarop die laaste handtekening op hierdie ooreenkoms 
aangebring word; 

 
“Verkoper” die verkoper vermeld in klousule 1 van Bylae A; 
 
“verswakte ouer persoon” sal dieselfde betekenis hê as ‘frail older person’ in die Wet op 
Ouer Persone; 
 
“Verswaktesorg Fasiliteit” sal dieselfde betekenis hê as ‘Residential Facility’ in die Wet op 
Ouer Persone; 
 

“voltooiingsdatum” verwys na die datum waarop die Verkoper die Koper van afskrifte van 
die sertifikate voorsien, welke datum nie voor die kennisgewingsperiode na verwys in 
klousule 6.2.5 van Bylae B, sal wees nie; 
 

“werke” die oprigting van die woonhuis deur die boukontrakteur ooreenkomstig die 
goedgekeurde bouplanne, bouspesifikasies en alle toepaslike wetgewing tot die argitek se 
bevrediging; en 
 
“werksdae” strek vanaf Maandae tot Vrydae, uitgesluit openbare vakansiedae. 
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 WETGEWING: 

“Aftreeoordewet” die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone, Wet 65 
van 1988 en die Regulasies daarkragtens uitgevaardig en van tyd tot tyd gewysig; 
 

“Bouwet” die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, Wet 103 van 1977 en die 
Regulasies daarkragtens uitgevaardig en van tyd tot tyd gewysig; 

 
“NHBRR-Wet” die Wet op Beskermingsmaatreëls vir Behuisingsverbruikers, Wet 95 van 1998 
en die Regulasies daarkragtens uitgevaardig en van tyd tot tyd gewysig; en 
 
“Wet op Ouer Persone” die ‘Older Persons Act’, Wet 13 van 2006 en die Regulasies 
daarkragtens uitgevaardig en van tyd tot tyd gewysig. 
 
(afskrifte van die relevante artikels van gemelde wetgewing is vir insae beskikbaar by die 
kantoor van die Verkope geurende besigheidsure) 


