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Jou lewensomstandighede kan jou lei tot 

die besluit om ‘n huis te huur of te koop. 

Hierdie besluit vereis dat jy baie faktore soos 

bekostigbaarheid en die verantwoordelikhede 

van ‘n huiseienaar versigtig oorweeg. Hierdie 

boekie sal u voorsien van inligting om te 

oorweeg wanneer u gekonfronteer word met 

hierdie besluit of beplan om ‘n huiseienaar te 

word.

Alhoewel die betaling van eiendomsbelasting, 

munisipale dienste, versekering en 

instandhouding maar sommige van die 

addisionele kostes is wat ‘n toekomstige 

huiseienaar in aanmerking moet neem, is 

daar baie voordele daaraan verbonde om ’n 

huis te besit. Huur aan die ander kant bied 

nie die sekuriteit van verblyfreg nie, maar 

is ideaal as jy gereeld trek, geld wil spaar 

of daaraan werk om ‘n huiseienaar te word. 

Lees verder om te besluit of koop of huur die 

beste opsie vir jou is.

       
       Besluit om ’n huis te  
       koop of te huur

Beide koop en huur het koste-implikasies en 

verskillende voor- en nadele.

Die algehele koste verbonde aan koop is 

dikwels meer, maar dit bied verblyfsekuriteit. 

Huur is goedkoper, maar bied geen 

verblyfsekuriteit nie. Lees verder en besluit 

dan of koop of huur die beste opsie vir jou is.

  Wat gaan dit kos?

Of jy nou koop of huur, jy gaan aanspreeklik 

wees vir die volgende kostes. Sommige 

kostes is eenmalig en ander is deurlopend.

Koop vs Huur Wat is ‘n Titelakte?

Versekering
Testamente 

Persoonlike Begroting 
Munisipale Rekeninge en 
Waterrekeninge 

VERVAT IN HIERDIE BOEKIE

1.

1.1
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 KOSTE VAN KOOP
 Huisverband/leningbetalings
   Hierdie is maandelikse 

terugbetalings (paaiemente) 
om die koste van jou huis af 
te betaal

 Eiendomsbelasting
 Jy betaal vir staatsdienste  
 soos infrastruktuur, skole,  
 gesondheid, veiligheid ens.

 Versekering
  Dek jou teen groot skade 

soos brand, natuurrampe, 
geisers wat bars ens.

 Nutsuitgawes
  Is jou maandelikse betalings 

vir water, elektrisiteit, 
vullisverwydering ens.

 Onderhoud
 Maak voorsiening vir   
 herstelwerk binne en buite  
 die wooneenheid, verfwerk,  
 skoonmaak ens.

 Prokureursfooie
 Eenmalige betalings vir die  
 oordrag van die eiendom in  
 jou naam.

 Koste verbonde aan trek
 Of jy nou ’n vragmotor/  
 bakkie huur of self   
 trek, trekkoste gaan   
 altyd bepaal word deur die  
 aantal items wat vervoer   
 moet word en hoe ver   
 dit vervoer moet word. 

 KOSTE VAN HUUR
 Sekuriteit deposito
  Word vooruit betaal om die 

koste van herstelwerk of 
onbetaalde huur te verhaal. 
Gewoonlik die waarde van 1 
tot 2 maande se huur.

 Maandelikse huur
  Om te betaal vir die 

maandelikse gebruik van die 
eiendom.

 Nutsuitgawes
  Om jou gebruik van water, 

elektrisiteit, vullisverwydering 
te verhaal. Sommige van 
hierdie kostes mag deur die 
verhuurder betaal word.

 Koste verbonde aan trek
  Of jy nou ’n vragmotor/

bakkie huur of self trek, 
trekkoste gaan altyd bepaal 
word deur die aantal items 
wat vervoer moet word en 
hoe ver dit vervoer moet 
word. 
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 Voordele en nadele van koop

VOORDELE NADELE

•  Verblyfsekuriteit  

Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy sal 

moet trek wanneer die eiendom nie meer 

vir jou beskikbaar is nie.

•  Bou kapitaal/rykdom met verloop van 

tyd Jou individuele netto waarde verhoog 

wanneer jy ‘n huis besit of ‘n verband 

betaal. Jy kan hierdie kapitaal gebruik om 

aansoek te doen vir ‘n lening of tweede 

verband.

•  Rig jou huis in volgens jou behoeftes  

Indien jy jou eie huis besit gee dit aan 

jou die vryheid om jou huis volgens jou 

behoeftes in te rig.

•  Samehorigheidsgevoel/voel deel van 

gemeenskap  

Huiseienaars is geneig om langer in hul 

huise te bly as huurders. Jy kan jouself 

vestig en deel word van die gemeenskap.

•  Verbeter jou kredietgradering  

Gereelde verbandbetalings sal jou 

kredietgradering verbeter.

• Hoë aanvangskoste.

•  Verantwoordelikheid vir onderhoud en 

herstelwerk.

•  Die waarde van jou huis kan daal as 

gevolg van ekonomiese faktore.

• Indien jy wil trek   

   Moet jy jou eiendom verkoop of       

   uitverhuur.

 Voordele en nadele van huur

VOORDELE NADELE

•  Geen verantwoordelikheid vir onderhoud 

en herstelwerk  

Dit gaan die verhuurder se 

verantwoordelikheid wees.

• Makliker om te trek  

You can move easier to another city or 

province by giving notice to your landlord.

• Sommige nutsuitgawes kan moontlik by 

jou huur ingesluit wees. 

•  Moontlikheid om te spaar om jou eie huis 

te kan koop. 

•  Jy is gebind deur die reëls van jou 

huurooreenkoms.

•  Jy kan nie veranderinge aan die eiendom 

aanbring sonder die verhuurder se 

toestemming nie.

•  Jou huur is onderhewig aan jaarlikse 

verhogings.

• Geen kapitaal/rykdom word gebou.

•  Geen verblyfsekuriteit  

Geen waarborg dat jou huurkontrak hernu 

gaan word nie

1.2

1.3
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 ‘n Titelakte is ‘n regsdokument wat  

 bewys dat jy die eienaar van spesifieke  

 grond en enige strukture (dws huis of  

 ander) op daardie land is. Die titelakte  

 sal alle besonderhede verskaf van die  

 eiendom en strukture wat daarop geleë is. 

   Wanneer jy ‘n eiendom koop, moet jy 

die titelakte van die verkoper sien om 

te verseker dat die grond of eiendom 

aan die verkoper behoort en / of om te 

verseker dat die verkoper die reg het om 

die eiendom aan jou te verkoop. 

  Jy het dus ‘n titelakte nodig wanneer 

jy enige eiendom of grond koop of 

verkoop.

 

 

  ‘n Titelakte is nie ‘n brief van ‘n raadslid, 

munisipaliteit of ontwikkelaar nie. Dit 

is ook nie ‘n brief van ‘n vorige eienaar 

nie en kan nie vervang word deur ‘n 

getekende beëdigde verklaring by ‘n 

polisiestasie nie.

  ‘n Titelakte is ‘n baie belangrike 

dokument en moet op ‘n veilige plek 

gehou word. Indien jy dit verloor, sal 

jy moet betaal om aansoek te doen 

vir ‘n duplikaat dokument van die 

Aktekantoor. Maak afskrifte sodat jy 

kan bewys dat jy die eienaar van die 

eiendom is indien jy die oorspronklike 

dokument verloor of dit beskadig is.

  Jy kan veranderinge aan ‘n 

titelakte maak sodra dit uitgereik is. 

Byvoorbeeld, die byvoeging van ‘n gade 

of kind se naam, of die verwydering 

van ‘n oorledene se naam. Jy sal na ‘n 

aktebesorger moet gaan en ‘n fooi moet 

betaal om ‘n titelakte te verander.

2.

2.1 2.5

2.6

2.7

2.2

2.3

2.4

Wat is ’n Titelakte?

Die titelakte word uitgereik deur die 

Aktekantoor van Suid-Afrika, wat ‘n lys 

van al die eiendomme in die land het.
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   Munisipale Tariewe en 
Waterrekeninge

Die Munisipaliteit verskaf basiese dienste 

aan jou huis soos skoon drinkwater 

en vullisverwydering. Om te verseker 

dat jy hierdie noodsaaklike dienste bly 

ontvang, moet jy jou eiendomsbelasting, 

waterrekening en rekeninge vir ander dienste 

wat die munisipaliteit lewer, betaal.

Indien jy nie jou rekening kan betaal nie, moet 

jy na die Munisipaliteit gaan en reëlings tref 

om jou uitstaande agterstallige rekeninge te 

betaal. Hierdie noodsaaklike dienste sal gestop 

word indien jy versuim om te betaal of reëlings 

in verband met betaling te tref.

Indien jy sukkel om jou munisipale rekeninge 

te betaal, kan jy by jou Munisipaliteit aansoek 

doen vir ‘n Hulpbehoewende Toelaag. Indien jy 

kwalifiseer vir ‘n Hulpbehoewende Toelaag, sal 

jou munisipale rekeninge betaling tot ‘n meer 

bekostigbare tarief aangepas word. Alle navrae 

en aansoeke moet by die plaaslike

       Insurance

Jy moet jou huis teen ernstige skade 

beskerm met ‘n versekeringspolis vir 

huiseienaars. Hierdie versekeringspolis 

beskerm jou huis teen risiko’s soos 

strukturele skade, insluitend brandskade, 

stormskade of ‘n gebarste geiser. Jy moet ’n 

betroubare finansiële instelling nader om jou 

huis te verseker teen diefstal, ongeluk skade 

ens. Onthou, jy is nou verantwoordelik vir die 

onderhoud van jou huis.

3. 4.

munisipaliteit in jou omgewing gedoen word.
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  Testamente

‘n Testament is ‘n geskrewe dokument wat 

bepaal wat met jou waardevolle items (bv. 

jou huis, geld, motor) moet gebeur wanneer 

jy sterf. Indien jy nie ‘n Testament het 

wanneer jy sterf nie, sal die Meester van die 

Hooggeregshof iemand aanstel om jou sake 

te administreer. Dit kan die verkoop van jou 

huis en enige waardevolle items om enige 

skulde te vereffen insluit. Jou testament kan 

deur enigeen opgestel word, maar dit moet 

verkieslik deur ‘n prokureur of bank gedoen 

word. Die Testament moet onderteken word 

deur ‘n Kommissaris van Ede om te verifieer 

dat dit inderdaad jou Testament is wat jou 

wense uiteensit wanneer jy doodgaan.

As die wettige eienaar van die huis moet jy 

besluit wat met jou huis moet gebeur ná jou 

dood. Jy kan byvoorbeeld versoek dat dit 

verkoop en die geld onder familie, vriende of 

liefdadigheidsorganisasies verdeel word. Of 

jy kan jou huis aan ‘n familielid nalaat.

Jy kan jou huis aan een persoon nalaat 

of versoek dat die huis met ander gedeel 

moet word. Dit is baie belangrik om die 

korrekte name te stipuleer van die mense of 

organisasie aan wie jy jou huis wil nalaat.

 Persoonlike begroting

Jy gaan as huiseienaar finansiële verpligtinge 

hê om te betaal en jou huis te onderhou. Dit is 

belangrik om te begroot en te beplan vir jou 

maandelikse uitgawes om te verseker dat jy 

‘n huis kan betaal en onderhou. Hier is ‘n paar 

wenke in verband met die bestuur van jou 

persoonlike begroting:

•  Gebruik ’n meevaller soos byvoorbeeld ’n 

bonus om jou skuld te vereffen.

•  Moenie te veel klererekeninge en ander 

rekeninge oopmaak nie. Maak slegs die 

rekeninge wat jy nodig het oop en moenie 

meer geld uitgee as wat jy verdien nie.

•  Moenie geld by iemand leen om iemand 

anders terug te betaal nie.

•  Koop slegs dit wat jy werklik nodig het, 

nie noodwendig wat jy wil hê nie en slegs 

wanneer jy dit kan bekostig.

•  Spaar, selfs al is dit ’n klein bedrag.

•  Indien jy geld skuld, moet jy die nodige 

reëlings tref om die skuld terug te betaal. 

Sorg dat jy hierdie beloftes nakom!

•  Wees versigtig om mikro-lenings aan te 

gaan, veral vir artikels wat jy nie werklik 

nodig het nie. Jy gaan baie rente betaal.

5.

6.
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Die onderstaande voorbeeld van ’n basiese begroting 
kan by jou persoonlike omstandighede aangepas word:

INKOMSTE UITGAWES

Jy R2500 Huur/leningpaaiement R800

Eggenoot/vriend R1500 Elektrisiteit, water, diensheff-
ings

R300

Ander R300 Versekering R150

Telefoon R200

Onderhoud R200

Ander R80

Skool/kleuterskool R250

Vermaak/sakgeld R150

Klere R300

Kos R1000

Mediese uitgawes R300

Vervoer R250

Spaargeld/stokvel R100

Begrafnisvereniging R150

TOTAAL R4300 TOTAAL R4230

BALANS R70
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Aantekeninge
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Wes-Kaapse Departement van Menslike Nedersettings

Besoek Waalstraat 27, Kaapstad

Skakel die navrae-toonbank

021 483 6488/0611/8984/0623/2060

(Maandag tot Vrydag van 07:30 tot 15:00)

E-pos

human.settlements@westerncape.gov.za

Webwerf

www.westerncape.gov.za/dept/human-settlements


