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Ek/Ons, die ondergetekendes, 

 

 

 

 

 

Fisiese adres:  

 

 

 

 

(hierna "die Koper" genoem) 

 

bied hiermee aan om van: 

 

BRICKVEST CONSTRUCTION BK 

Registrasienommer: 2005/087157/23 

hierin verteenwoordig deur 

Mauritz Herman Otto Pieterse, 

Wie behoorlik daartoe gemagtig is 

 

 

Fisiese adres: p/a 22 SCHELDE STR, JEFFREYSBAAI, 6330 

 

(hierna "die Verkoper" genoem) 

 

 

 

 

 

 KOOPKONTRAK 
VIR ‘N VOLTOOIDE DEELTITEL EENHEID 
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die volgende Eiendom te koop, naamlik: 

 

1. 'n Eenheid bestaande uit  

(a) Deel Nr.              soos aangetoon en vollediger beskryf op Deelplan Nr. 

SS            in die skema bekend as CAMPUS LIVING THREE ten opsigte 

van die grond en gebou of geboue geleë te GEDEELTE 5 VAN ERF 892 

POTCHEFSTROOM DORPSGEBIED, PLAASLIKE BESTUUR: TLOKWE CITY 

COUNCIL van welke deel die vloeroppervlakte, volgens die deelplan           

                                         (                                            ) vierkante meter groot is; 

en  

 

(b) 'n onverdeelde aandeel in die gemeenskaplike eiendom in die skema, 

aan genoemde deel toegedeel ooreenkomstig die deelnemingskwota 

soos op genoemde deelplan aangeteken. 

 

2. Daar sal aan elke eenheid 1 (EEN) PARKERING toegeken word in terme 

van die Reëls van die Beheerliggaam en volgens die Verkoper en/of 

Beheerliggaam se uitsluitlike diskresie. 

 

(hierna "die Eiendom" genoem)    

                                               

op die volgende bepalings en voorwaardes: 

 

1. KOOPPRYS 

Die koopprys is die bedrag van R                                                 (                        

                                                                       RAND),  betaalbaar in kontant 

op dag van registrasie van die Eiendom in die naam van die Koper as 

volg: 

1.1.1 ‘n Reserveringsdeposito van R15,000.00 (VYFTIEN DUISEND RAND), 

in kontant binne 7 (SEWE) kalender dae na datum van 

ondertekening deur die Koper; 
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1.1.2  Balans koopsom van R                                                 (                        

RAND),  in kontant op 

dag van registrasie van die Eiendom in die naam van die Koper; 

 

1.1.3 Aanvaarbare bankwaarborge vir die koopsom sal binne 14 

(VEERTIEN) dae na datum van ondertekening deur die KOPER 

gelewer word, welke versoek nie gerig sal word alvorens die 

nakoming van paragraaf 15.1 hiervan. 

 

1.1.4 Enige betalings ingevolge hierdie ooreenkoms sal in die 

volgende rekening gemaak word: 

PIETERSE ING TRUST 

NEDBANK 

REK: 1079597279 

ACB: 126317 

 

1.1.5  Die Koper verleen hiermee toestemming aan die 

oordraggewende prokureurs in terme van artikel 78(2A) van die 

Wet op Prokureurs, Wet 53 van 1979 om die voormelde betalings 

in trust te ontvang en te belê op 'n rentedraende rekening by 'n 

erkende bankinstelling volgens die keuse van die Verkoper, met 

dien verstande dat die Koper geregtig is op die rente voordeel 

van die belegging in trust. 

 

 

2. KOSTES 

 Die KOPER is aanspreeklik vir die kostes verbonde aan die transport 

kostes ten opsigte van die transport van die eiendom in die naam van 

die Koper, insluitende Hereregte betaalbaar aan SARS.  Die KOPER is 

ook aanspreeklik vir die kostes van die registrasie van enige verband, 

insluitende alle uitgawes, en stel die Koper hiermee onherroeplik vir JAN 

VISSER PROKUREURS te JEFFREYSBAAI aan om toe te sien tot die 

registrasie van enige verband wat benodig mag word vir hierdie 

transaksie. 
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3. OORDRAG 

Oordrag van die Eiendom word deur PIETERSE ING te JEFFREYSBAAI en 

registrasie van die Koper se verband (indien enige) word deur JAN 

VISSER PROKUREURS te JEFFREYSBAAI gepasseer en dit word gegee en 

geneem nadat die Koper sy verpligtinge ingevolge hiervan nagekom 

het.  Die Koper stel hiermee vir JAN VISSER PROKUREURS aan om toe te 

sien tot die registrasie van hul verband. 

 

 

4. BESIT 

Besit en voordeel van okkupasie van die Eiendom word aan die Koper 

gegee op REGISTRASIE, van welke datum af dit vir die Koper se 

uitsluitlike risiko, wins of verlies is. 

    

 

5. BELASTINGS 

Die Koper is aanspreeklik vir die betaling van alle belastings, 

versekeringspremies en beheerliggaam heffings (wat ‘n beraamde 

bedrag van R750.00 per maand beloop) ten opsigte van die Eiendom 

ten opsigte van enige tydperk na die datum van besit soos in klousule 4 

hiervan uiteengesit word en betaal aan die Verkoper enige sodanige 

gelde terug wat ten opsigte van enige tydperk na sodanige datum 

vooruit betaal mag gewees het. 

 

 

6. OKKUPASIEHUURGELD 

Indien die datum van okkupasie en besit nie ooreenkom met die 

datum van oordrag nie, moet die party wat okkupasie en besit van die 

eiendom geniet terwyl dit op die naam van die ander party 

geregistreer is as teenprestasie daarvoor en vir die duur van die 

sodanige okkupasie, aan die ander party okkupasiehuurgeld betaal 
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ten bedrag van R8,800.00 (AGT DUISEND AGT HONDERD RAND)                        

per maand of ‘n eweredige deel daarvan vir enige gedeelte van ‘n 

maand en sal jaarliks eskaleer met 10% (Tien Persent). 

 

 

7. KONTRAKBREUK 

7.1 Ingeval die Koper sou versuim of nalaat om betalings te maak op die 

vervaldatum, of in stryd met die bepalings van hierdie ooreenkoms sou 

handel, sal die Verkoper geregtig wees om òf 

 

7.1.1 die koop te kanselleer per aangetekende brief wat aan die Koper 

geadresseer is, in welke geval die Koper met die keuse van die 

Verkoper en sonder benadeling van die Verkoper se ander regte òf 

alle gelde verbeur wat ingevolge hiervan aan die Verkoper of sy Agent 

betaal is, òf aanspreeklik vir skadevergoeding aan die Verkoper wees.  

In die laasgenoemde geval sal die Verkoper geregtig wees om alle 

gelde, aan die Koper terugbetaalbaar, te weerhou totdat sy skade 

vasgestel is en dan skuldverrekening teen sodanige skade toe te pas, 

of 

 

7.1.2 onmiddellike betaling van die hele koopprys en nakoming van al die 

bepalings en voorwaardes hiervan te eis.  

 

 

8. AGENTEKOMMISSIE: 

Die Verkoper is verantwoordelik vir betaling van die professionele fooi 

van 5% (vyf present) (indien agentskap nie vir BTW geregisteer) of 5.7% 

(vyf punt sewe present) (BTW ingesluit, indien agentskap vir BTW 

geregistreer) op die koopsom soos ooreengekom met die Agent en die 

oordraggewende Prokureurs word hiermee onherroeplik gemagtig om 

gemelde professionele fooi van die koopprys af te trek en dit na 

transport van die eiendom aan                                                                oor 

te betaal.  Hierdie kommissie is slegs betaalbaar indien die gemelde 

Agent die effektiewe oorsaak van die verkoping is. 
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9. WYSIGING: 

Hierdie koopakte maak die hele ooreenkoms tussen die partye uit, en 

geen modifikasie, wysiging of verandering daaraan is geldig nie, tensy 

dit op skrif gestel en deur beide partye hierby onderteken is. 

 

 

10. AFSTANDDOENING: 

Nieteenstaande enige strydige uitdruklike of geimpliseerde bepalings 

van hierdie koopakte word enige speling of tydsverlenging wat deur 

die Verkoper toegelaat word ten opsigte van enige aangeleentheid of 

enigiets wat die Koper verplig is om uit te voer of na te kom ingevolge 

hiervan, nie onder enige omstandighede beskou as 'n afstanddoening 

van die Verkoper se regte om te eniger tyd en sonder kennisgewing 

strenge en stiptelike nakoming van iedere en elke bepaling of 

voorwaarde hiervan te vereis nie. 

 

 

11. DOMICILIA CITANDI ET EXECUTANDI: 

Daar word deur die partye ooreengekom dat hulle elkeen hulle 

onderskeie adresse wat hierbo uiteengesit is, kies as hulle onderskeie 

domicilia citandi et executandi wat die adres is waarheen alle 

kennisgewings of ander dokumente aangaande hierdie ooreenkoms 

gestuur mag word en waar alle prosesstukke beteken mag word. 

 

 

12. UITLEG: 

In hierdie ooreenkoms sluit woorde wat die enkelvoud aandui, die 

meervoud in en omgekeerd, sluit woorde wat die manlike geslag 

aandui, die vroulike geslag in, en sluit woorde wat persone beteken, 

regspersone in. 
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13. JURISDIKSIE: 

Die partye hiertoe stem toe tot die Jurisdiksie van die Landdroshof ten 

opsigte van enige geding wat hieruit mag voortspruit. 

 

 

14. ELEKTRISITEITSERTIFIKAAT 

 

Die VERKOPER sal op sy eie onkoste 'n elektriesebedradingsertifikaat 

bekom en voor indiening lewer aan die Aktebesorger. 

 

 

 

15. SPESIALE VOORWAARDES: 

15.1 Hierdie ooreenkoms is onderhewig daaraan die dat die KOPER 'n lening 

bekom binne 30 (DERTIG) kalender dae vanaf datum van 

ondertekening van hierdie OOREENKOMS deur die Verkoper vir die 

bedrag van R                                               (                                                                    

RAND) wat as ‘n eerste verband geregistreer sal word oor die eiendom. 

   

 

16 VERBANDKONSULTANT: 

 Indien die Koper 'n verband benodig ten einde die koop van die 

eenheid te finansier en nie self aansoek doen nie, sal alle aansoeke 

na die bank(e) vir die lening hanteer word deur CHRISTEEN VAN 

JAARSVELD (christeen@capcubed.com)(hierna verwys as die 

"verbandreëlaars") of enige ander gemagtigde Verbandkonsultant 

aangestel deur die Verkoper en sal die Koper die nodige 

dokumentasie en inligting aan die verbandreëlaars beskikbaar stel 

ten einde die leningsaansoek te vergemaklik binne 7(sewe) 

kalenderdae nadat die Koper daartoe versoek is. 

 

 

17 VERHURINGSKONTRAK EN KONSULTANT: 

 Die partye kom ooreen dat die transaksie onderhewig is aan die 
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bestaande huurkontrak (indien enige).  Die regte, verpligtinge, risiko 

en voordeel van die Verkoper in terme van die huurkontrak sal 

oorgaan na die Koper op dag van registrasie van die eiendom in die 

naam van die Koper. 

Die verhuringskonsultant aangestel deur die Verkoper is Pukkie 

Verblyf, Potchefstroom.  Pukkie-verblyf is ‘n verhuringsagentskap op 

kampus, daargestel om die hele proses te vergemaklik.  Die Koper is 

wel geregtig indien hy verkies om sy eie verhuring te behartig of van 

‘n ander agent gebruik te maak. 

 

 

18 WAARBORGE    

Die Eiendom word verkoop soos omskryf in die bestaande 

transportakte of aktes daarvan en onderworpe aan al die 

voorwaardes en serwitute (as daar is) wat daaraan verbonde is of wat 

in genoemde transportaktes of vorige akte  

vermeld of bedoel word.  Die Verkoper is nie aanspreeklik vir enige 

tekort in die grootte wat by 'n heropmeting geopenbaar mag word 

nie, en die Verkoper word ook nie deur enige surplus in die grootte 

gebaat nie. 

 

 

19 TOEBEHORE EN MEUBLEMENT 

 Die Koper sal die uitsluitlike eienaar word van enige van die items wat 

deur die Verkoper aan enige van die Huurders van die eenheid 

beskikbaar gestel is vir gebruik.  Die Verkoper verskaf geen waarborg 

van die getal, toestand en gebruik daarvan nie en aanvaar die Koper 

die getal en toestand daarvan soos op datum van registrasie.  Die 

items sluit in 2 yskaste, 1 mikrogolf, 1 ketel, 1 of 2 beddens*, 1 of 2 

lessenaars*, 1 of 2 stoele* (*afhangende van die aantal huurders op 

registrasie). 
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ALDUS GEDOEN en GETEKEN te                                                      op hierdie 

          dag van                                   2015  

AS GETUIES: 

 

1                                                                                                               . 

        KOPER                                           

 

2                                                                                                            . 

        KOPER                                           

 

 

ALDUS GEDOEN en GETEKEN te                                                      op hierdie 

          dag van                                   2015 

AS GETUIES: 

 

1                                                                                                               . 

                            VERKOPER 

                   

2                                                       


