LOVE YOUR HOME
Wenke vir nuwe huiseienaars
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VEELS GELUK MET DIE FEIT DAT JY NOU
’N NUWE HUISEIENAAR IS!
Dit is jou verantwoordelikheid om jou huis te onderhou en mooi te
maak. Wys dat jy van jou huis hou deur dit in stand te hou en dit
sal vir baie jare vir jou en jou familie ’n bate wees.
1.

Algemene onderhoudswenke

As huiseienaar is dit jou verantwoordelikheid om jou huis te onderhou en te sorg dat
dit skoon en netjies is. Hier volg ’n paar wenke oor hoe om jou huis te onderhou:
MAAK LEKKENDE
KRANE EN LOS
DAKPLATE/TEËLS
REG

VERWYDER DIE
BLOKKASIES IN DREINE,
WASBAKKE OF BADDENS

MAAK STUKKENDE
VENSTERS, GEKRAAKTE
MURE EN STUKKENDE
DEURE REG

VERF JOU HUIS AAN
DIE BUITEKANT (DAK
INGESLUIT)

HOU DIE
BUITEKANT EN
BINNEKANT SKOON

MAAK VENSTERS OOP OM
TE VOORKOM DAT MURE
MUF EN VARS LUG TE
LAAT SIRKULEER

•	Daar is niks wat die waarde van jou eiendom so geweldig laat afneem as die
gebrek aan gereelde instandhouding.
•

Hou jou huis aan die binnekant en buitekant skoon en netjies.

•

Maak die vensters oop om te verhoed dat die mure en plafonne muf.

•

Hou dit buitekant (voor- en agterplaas) netjies.

•	Jy kan jou huis verbeter deur stukkende vensters en gebreekte deure te
vervang.
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•

Verf jou huis aan die buitekant en die binnekant (dak ingesluit).

•

Maak gekraakte mure reg.

•

Maak lekkende krane reg.

•

Verwyder die blokkasies in dreine, wasbakke of baddens.

•

Maak los dakplate of -teëls reg.

•
		

Gebruik water spaarsamig en moenie water mors wanneer jy bad of die 		
skottelgoed of klere was nie.

•	
G oeie ventilasie in jou huis is baie belangrik. Maak jou vensters of jou deure
oop sodat vars lug ten minste eenmaal per dag deur jou huis kan sirkuleer.
•	Maak ’n venster oop wanneer jy kook. Waterdamp kan in jou huis opbou en
longprobleme soos TB veroorsaak.
•
		

4

Moenie lugopeninge toemaak of blokkeer nie – dis belangrik dat lug deur jou
huis sirkuleer.

2. Wenke wat jou sal help om jou kraanwasser te vervang
Indien jou kraan water lek selfs wanneer dit toegedraai is, mag dit dalk wees dat jou
kraanwasser stukkend is. Jy sal waarskynlik jou kraanwasser moet vervang. Volg die
volgende stappe om jou kraanwasser te vervang.

NUTTIGE WENKE:
• Wanneer jy jou kraan uitmekaar haal, is dit slim om al die dele in dieselfde
		 volgorde te hou waarin hulle uitgehaal is, sodat jy hulle weer maklik kan 		
		terugsit.
•
		

Draai die isolasieklep na jou krane toe sodat die water nie jou badkamer 		
bemors nie.

•	Plaas die prop in die wasbak, want die skroefies en deeltjies waaruit jou
kraan bestaan is baie klein en kan maklik deur die prop se opening in die
riool beland.
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Vyf stappe om jou
kraanwasser te vervang

STAP 1
Draai die
isolasieklep toe.

HANDVATSEL

DEKSEL

STAP 2

DRUKMOER
DRUKSTUK

Verwyder die
deksel van
die kraan.

VESELWASSER

WASSERPLAAT
WASSER

STAP 3
Skroef die skroef
(onder die deksel)
los.

LIGGAAM

STAP 4
Maak die houer oop
en verwyder die ou
wasser. Vervang dit
met ’n nuwe een.

STAP 5
Draai weer goed vas
om alles af te rond.

6

3.

2. Drie stappe om ’n kragprop te vervang

Indien ’n toestel nie meer werk nie, selfs al is dit ingeprop, kan dit dalk wees dat die
kragprop stukkend is en vervang moet word. Volg die volgende stappe om jou kragprop
te vervang.
STAP 1

STAP 2
GELAAI

AARDING

NEUTRAAL

STAP 3
AARDING
SEKERING
NEUTRAAL

GELAAI
KABELGRYPKOUS
ELEKTRIESE
KOORD
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4.

Hoe om ’n gloeilamp te vervang

Ons stel voor jy gebruik energiebesparende gloeilampe. Hierdie soort gloeilampe
hou langer en bespaar elektrisiteit. Volg die volgende 4 eenvoudige stappe om
jou gloeilamp te vervang
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STAP 1

STAP 2

Skakel die lig af

STAP 3

Sit nuwe
gloeilamp in

STAP 4

Skakel die lig aan
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Verwyder die
uitgebrande
gloeilamp

5.

Beste wenke vir nuwe huiseienaars

•
		
		

Maak seker dat jy ’n Testament het om aan te dui wat met jou huis moet 		
gebeur indien jy sou sterf. Indien jy nie ’n Testament het nie gaan die Staat 		
besluit wat met jou huis moet gebeur.

•
		
		

Maak voorsiening vir onverwagte uitgawes Spaar maandeliks as deel van jou 		
begroting vir onderhoud vir wanneer jy herstelwerk aan jou huis moet verrig, 		
moet verf of enige ander instandhoudingsaspekte van jou huis.

•

Maak die huis van voor tot agter skoon , en vee in al die hoeke om
seker te maak dat al die stof en allergene in jou huis wat moontlik ’n
gesondheidsgevaar kan inhou, verwyder is.

•
		
		

Maak gebreekte deure, vensters, kragproppe en ligte reg , reg sodra jy sien 		
daar is ’n probleem. Moenie instandhoudingskwessies laat ophoop en toelaat 		
dat jou huis bouvallig raak nie.

•

Beplan en spaar vir instandhoudingsaspekte soos verfwerk binne en buitekant.

•

Bewaar belangrike dokumente soos ’n afskrif van jou versekering, Titelakte
en Testament op ’n veilige plek sodat hierdie dokumente nie vernietig of
beskadig kan word. Jy gaan hierdie dokumente nodig hê wanneer jy die dag
jou eiendom wil verkoop.

•
		

Gee dadelik aandag aan enige lekkasies of mure wat begin muf word sodra jy
dit waarneem.

•

 as gereeld jou persoonlike begroting aan om voorsiening te maak
P
vir maandelikse huishoudelike uitgawes soos eiendomsbelasting, water,
elektrisiteit, versekering en onderhoud.

•

Hou noodnommers van jou area, insluitend dié van die polisie, ambulans en
plaaslike munisipaliteit, byderhand

•

Oorweeg dit om ’n tuin binne of buite jou huis te kweek

Indien jy gereeld beplan en jou huis goed onderhou, sal jou huis vir baie lank vir jou en
jou familie ’n bate wees.
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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

