
 

HIGHLANDS WILDERNIS  

 
GEDRAGSREëLS  

DEEL 1: ALGEMENE REELS 

Om te verseker dat die regte en beleggings  van alle eienaars beskerm word en om misverstande uit die 
weg te ruim, word gedragsrëels neergelê binne ‘n bepaalde waardesisteem  en moet saamgelees word 
met die Bestuursrëels soos vervat in artikel 35(2)(a) van die Deeltitelwet van 1986. 

 
VISIE 

1. Die Visie van Highlands Wildernis is die van ‘n natuur en wildsplaas waar alle eienaars se 
beleggings se waarde groei en waar alle belanghebbendes dit geniet en trots is op die 
wyse waarop mens en natuur in harmonie met mekaar saamleef.  

MISSIE 

2. Ter ondersteuning van die Visie word die volgende doelstellings binne finansiële en fisiese 
uitdagings positief met ywer en entoesiasme nagejaag: 

 Om die realistiese belange van elke eienaar te bevorder en te beskerm in 
harmonie en in balans met die kollektiewe belange van alle belanghebbendes 

 Om die gemeenskaplike eiendom van lede op so ‘n ordelike wyse te bestuur dat 
die gebruik daarvan, binne die raamwerk van ‘n eiesoortige bergagtige natuur en 
wildsplaas, optimaal deur alle eienaars benut en geniet kan word 

 Om die aard, karakter en standaard van die eiendom, as ‘n eiesoortige gebied, te 
beskerm en uit te bou.  

ALGEMENE GEDRAG 

3. Die beginsel is dat elke eienaar mede eienaars se reg op privaatheid sal respekteer. Alle 
eienaars sal toesien dat Bewoners, Huurders of Besoekers ten alle tye so optree dat dit 
die goedkeuring van mede Eienaars of Huurders of Besoekers sal wegdra. 

4. Die Trustees, sekuriteit personeel tesame met die Plaasbestuurder, is daar om beheer oor 
toegang tot die plaas en die gedrag van persone op die plaas uit te oefen. Die 
Plaasbestuurder mag die SAPD inroep om orde te handhaaf en sal ook enige 
probleemgedrag aan die Trustees rapporteer.   

5. U betree Highlands Wildernis op eie risiko. Die Trustees, werknemers of eienaars van 
Highlands Wildernis neem geen verantwoordelikheid vir enige dood, beserings, skade of 
verlies wat enige persoon op hierdie eiendom mag ly nie. 

6. Enige oortreding van hierdie geragsreels deur ‘n eienaar, sy besoekers of  huurders  sal 
geag wees asof die eienaar self die oortreding gepleeg het.  

7. Geen rusversteurende geraas van watter aard ook al is toelaatbaar nie bv. 'n voertuig met 
'n oneffektiewe  uitlaatstelsel,  'n kragopwekker  of harde musiek. Veral nie as dit  enigsins 
vir ander eienaars op hul persele  hoorbaar is nie. 

8. Geen gemotoriseerde kragopwekkers mag gebruik word nie  tensy  dit tydelik vir bou 
doeleindes gebruik word en dit na die oordeel van die Bestuur klankdempend genoeg is. 

9. Geen alarm mag op ‘n perseel geïnstalleer word wat hoorbaar is van ‘n ander perseel nie. 



10. Geen drankmisbruik of skellende en onwelvoeglike taalgebruik in gemeenskaplike areas is 
toelaatbaar nie. 

11. Geen vuurwapen mag gerig of afgevuur word op die plaas nie behalwe in uiterste gevalle 
van selfverdediging of as deel van 'n wildbestuursplan.  

12. Geen vuurwapen of wapens waarmee gejag kan word,  mag op die plaas gebring word 
tensy ‘n permit van Bestuur verkry is.  

13. Indien moontlik moet die toelating van besoekers vooraf by die hekwag gereel word  

14. Die skiet van enige vuurwerke is streng verbode 

15. Geen vuurwapens of ander gevaarlike wapens word op die plaas toegelaat nie, tensy 
vooraf skriftelike goedkeuring van Bestuur verkry is. 

16. Geen storting, van watter aard ookal, is op die plaas toelaatbaar nie en afval, met inbegrip 
van huishoudelike afval en bouersrommel, moet van die plaas af verwyder en nie begrawe 
en veral nie verbrand word nie. 

17. Geen oornag kampering op gemeenskaplike areas is toelaatbaar nie tensy ‘n permit van 
Bestuur verkry is. Oornag kampering (voor ‘n huis bv. voltooi is) op eie persele is 
toelaatbaar mits toestemming vooraf van Bestuur verkry is in gevalle waar dit meer as 5 
nagte per geval sal oorskrei 

18. Geen werker in diens van die eienaar, huurders of besoekers mag op Highlands oornag 
nie tensy die eienaar, huurder of besoeker persoonlik op Highlands  teenwoordig is nie.  
Die personeel van 'n kontrakteur wat enige werk op die plaas doen, mag nie voor sonop of 
na sononder op die plaas teenwoordig wees nie. 

19. Riool verwydering moet deurlopend geskied waar nodig en eienaars is self 
verantwoordelik vir die rëel daarvan asook die koste daaraan verbonde. 

20. Eienaars moet, indien hulle name vir eie persele wil gee, dit by Bestuur registreer. Eie 
aanwysingborde mag slegs by eie ingange aangebring word en moet esteties by die 
omgewing pas. Bestuur mag 'n eienaar versoek om sy naambord te verwyder waar dit na 
die oordeel van Bestuur nie aan die standaarde voldoen nie. 

21.  Geen besigheidsaktiwiteite mag op Highlands bedryf word nie. 

22. Geen eienaar  of enige ander persoon mag enige borde soos advertensieborde, 
inligtingsborde of rigtingwysers  op Highlands oprig nie, behalwe in gevalle waar dit 
spesifiek in hierdie regulasies toegelaat word.  

VOERTUIE 

23. Die bestuur van motorvoertuie deur  ongelisensiëerde persone is nie toelaatbaar nie. 

24. Die gebruik van motorfietse, bromponies en vier-/driewiel motorfietse word verbied. 

25. Alle voertuie wat op die paaie op Highlands ry,  moet padwaardig wees. 

26. Die spoedbeperking op die plaas is 30km/h. 

27. Geen persoon mag onder die invloed van drank op die plaas ‘n motorvoertuig bestuur nie. 

28. Geen voertuig met 'n aslas van meer as 5 metrieke  ton  mag op die plaas se paaie ry nie. 
Die bestuurder van die voertuig sal toegelaat word om sy vrag op 'n spesifieke plek, 
bepaal in oorleg met die plaasbestuurder, volledig af te laai of net gedeeltelik, totdat die 
vrag  binne die 5 ton perk is. Eienaars wat goedere soos stene ens bestel, moet self 
reëlings tref om die goedere vanaf die aflaaipunt tot by hulle perseel te kry en die goedere 
word op die eienaar se risiko by die punt afgelaai en gestoor. 



WILD- EN OMGEWINGSBESTUUR 

29. Wildsritte mag op alle paaie gedoen word maar nie later as 21:30 nie en ook nie voor 
05:30 nie. Wees bedagsaam in die donker en moet nie skerp ligte op persone of 
woonhuise skyn nie. 

30. Geen voertuie mag net op  bestaande paaie ry. Geen voertuig mag in die veld  ry nie. 

31. Geen diere met inbegrip van troeteldiere soos honde of katte mag op die plaas ingebring 
word nie. Eienaars mag egter by Bestuur aansoek doen om onder uitsonderlike gevalle 
klein huisdiertjies op die perseel te bring op voorwaardes soos deur die Bestuur bepaal 

32. Geen jag op enige dier of voël is toelaatbaar nie. 

33. Geen dier of voël op die plaas mag gevang, versteur of verjaag word nie 

34. Slegs gemagtigde persone mag 'n dier op die plaas skiet, vang of in bewaring plaas of 
vervoer en slegs as dit deel uitmaak van ‘n goedgekeurde wildsbestuursprogram vir die 
plaas. 

35. Geen voerplek, suiping  of lokmiddel mag deur enigeen opgerig word om diere, met 
uitsondering van voëls, te lok nie behalwe as dit ingevolge ‘n formele wildbestuursprogram 
goedgekeur is. 

36. Alle diere, reptiele ens. moet as gevaarlik geag word. 

37. Geen diere mag gevoer word nie – veral nie die bobbejane nie. 

38. U mag nie enige vuurmaakhout vanaf enige plek op die plaas optel nie. 

39. Inheemse bome en struike moet sover prakties op ‘n eie perseel behoue bly en mag onder 
geen omstandighede van gemeenskaplike areas verwyder word nie. Bome, plante of 
struike mag slegs met goedkeuring  van Bestuur beskadig, gesnoei of verwyder word as 
deel van die aanlê van 'n pad na die perseel of  vir die skoonmaak van die bouperseel.  
Die idee is dat die natuurlike omgewing so min as moontlik versteur sal word. 

40. Water mag slegs vir huishoudelike gebruik aangewend word. 

41. Geen gras, blomme of uitheemse bome of struike mag geplant word nie.  Insgelyks mag 
daar geen grasperke of tuine uitgelê of aangeplant of natgespuit word nie. 

42. Geen bote of drywende voorwerpe  word op damme toegelaat nie en geen swem word 
toegelaat nie. 

43. Vis mag slegs op aangewese plekke gevang word op die basis dat dit weer los gelaat 
word. Bestuur mag  die omvang daarvan  beperk. 

44. Geen eienaar mag 'n boorgat of put sink nie.  In uiterste omstandighede sal bestuur 
skriftelik ‘n aansoek om ‘n boorgat ondersteun, onderworpe aan die voorwaardes wat die 
bestuur mag stel en onderworpe daaraan dat die nodige goedkeurings verkry word van 
alle betrokke owerheidsinstellings. 

45. Elke eienaar moet daarop bedag wees om veldbrande te voorkom. Geen vuur op ‘n 
perseel mag sonder toesig gelaat word nie en moet slegs in aangewese en doelgemaakte 
areas,  verwyderd van vlambare materiaal soos gras ens. gemaak word.  Gooi die vuur 
dood voordat u die area verlaat of nadat u klaar gebraai het. 

46. VERHURING: 

47. Huise mag slegs vir residensiële doeleindes gebruik  word.  

48. Eienaars moet die Plaasbestuurder in kennis stel wie, wanneer en vir watter tydperk 'n 
eenheid verhuur gaan word indien dit 3 dae per geval oorskrei. 



49. Die reg van toegang word voorbehou. Slegs huurders, of besoekers, waarmee die res van 
die oord se Eienaars hulself kan vereense!wig sal toegelaat word. 

50. Die Eienaar sal verantwoordelik gehou word vir die gedrag van ‘n Huurder asook sy 
besoekers. Die eienaar moet toesien dat die plaas se gedragsrëels deel is van enige 
huurkontrak. Enige klagtes oor Huurders of besoekers sal deur die Plaasbestuurder met 
die Eienaar opgeneem word vir onmiddelike reaksie. lndien Huurders, of besoekers, 
gemeenskaplike eiendom beskadig, sal die herstelkostes van die Eienaar verhaal word. 

VERKOOP VAN EIENDOM 

 

51. Eienaars moet die Plaasbestuurder in kennis stel wanneer ‘n eenheid te koop of verkoop 
is, en watter agente betrokke is. 

52. Slegs  geakkrediteerde agente met positiewe identitikasie sal toegelaat word. 

MAANDELIKSE HEFFINGS 

53. Heffings, soos deur Bestuur bepaal, is ingevolge die  Deeltitelwet van 1986 verpligtend en 
maandeliks vooruit betaalbaar in ‘n bankrekening genomineer deur Bestuur. 

54. Rente, teen ‘n koers bepaal deur die Trustees,  kan  gehef word op agterstallige heffings. 

55. 'n Eienaar sal verantwoordelik wees vir alle regskostes met die invordering van 
agterstallige heffings op 'n prokureur en kliënt basis. 

56. Eienaars wat langer as 60 dae agterstallig is met hulle heffings verbeur hul stemreg vir 
solank hulle sodanig agterstallig is. 

57. Eienaars wat langer as 60 dae agterstallig is met hulle heffings sal nie toegelaat word om 
enige bouwerk op die plaas te doen nie vir die tyd wat hulle sodanig agterstallig is. 

PERSONEEL/KONTRAKTEURS IN DIENS VAN BESTUUR 

 

58. Personeel van die plaas sal slegs opdragte ontvang van die Plaasbestuurder. Die 
plaasbestuurder ontvang sy opdragte van die Trustees.  Eienaars/Huurders mag nie die 
dienste van die Plaasbestuurder se personeel gebruik sonder die toestemming van die 
plaasbestuurder nie. Klagtes ten opsigte van personeel en sekuriteit moet onmiddelik by 
die Plaasbestuurder aangemeld word.  Probleme met die plaasbestuurder moet by die 
Voorsitter aangemeld word 

SWEMBADDENS 

59. Swembaddens  wat as ‘plunge-pools’ bekend staan sal op versoek toegelaat word. 

60. Geen swembad sal groter as 16 vk meter groot wees of meer as 28 kubieke meter 
beslaan nie. 

61. Swembaddens mag slegs leeggetap of volgetap word na konsultering met die 
plaasbestuurder. 

62. Die ontwerp van die swembad moet sodanig wees dat enige dier wat daarin val, veilig 
weer kan uitkom. 

63. Swembaddens sal bedek wees met 'n verwyderbare plastiekkombers vir die tye wat dit nie 
in gebruik is nie. Hierdie "kombers" moet die swembad behoorlik bedek. 



 

VERSEKERING 

64. Die Deeltitelwet bepaal dat die Trustees elke gebou op Highlands sal verseker. Die 
Regspersoon sal elke jaar die  premies  ten opsigte van die  versekering vir die spesifieke 
deeltiteleenheid betaal, en die eienaar sal dit onverwyld aan die Regspersoon terugbetaal. 
Die onus rus op elke eienaar om by die Trustees seker te maak dat die verbeteringe op sy 
eenheid voldoende verseker is vir die bedrae en teen die  risiko's wat hy/sy goed dink.   
Geen eienaar sal enige eis teen die Trustees, Highlands Wildernis, sy werknemers of 
agente kan  instel vir verlies of skade van enige aard of vir watter rede ookal nie in gevalle 
waar die eiendom onvoldoende verseker was nie.  

65. Die eienaar sal niks doen of laat doen wat die geldigheid van die Regspersoon se 
versekeringskontrak in gedrang kan bring, of sal veroorsaak dat die premies op die polis 
sal toeneem nie.  

 
WATER  

Die eienaar sal verantwoordelik wees vir die instandhouding van die waterretikulasie op sy 
eiendom vanaf die watermeter.  
 

TOEGANGSPAD  

66. Die eienaar sal self verantwoordelik wees vir die onderhoud van die toegangspad na sy 
erf.  Die toegangspad  se roete moet vooraf met die Trustees uitgeklaar word. 

DISIPLINêRE OPTREDE 

67. 'n Oortreding van enige van die Bestuurs- of Gedragsrëels van hierdie Skema deur 'n 
eienaar, kontrakteur of gemagtigde persoon van die eienaar of gaste van die eienaar sal 
beskou en hanteer word asof die eienaar self hierdie oortreding gepleeg het en die eienaar 
sal  in die hoedanigheid aangekla word. 

68. Die Trustees sal die reg hê om oortreders en/of die eienaars ‘n boete op te lê by die 
verbreking van enige  van hierdie gedragsrëels.   

69. Om die disiplinêre optrede en boetes te standardiseer het die Trustees 'n lys van sommige 
van die moontlike oortredings opgestel saam met die boetes en/of disiplinêre stappe wat in 
die verband geneem sal word, as volg: 

70. Die oplê van 'n boete tot die bedrag van hoogstens R5 000 per geval. 

71. Die naam van die eienaar en die oortreder sal op die webwerf gepubliseer word. 

72. Die oortreder en/of  die eienaar kan verbied word om die plaas te betree vir 'n tydperk wat 
nie meer as 6 maande sal wees nie. 

73. Die eienaar kan ontbied word om 'n disiplinêre verhoor by te woon wat deur minstens drie 
van die Trustees gehou sal word. 

74. Die Trustees sal na goeddunke handel met enige oortredings of onaanvaarbare gedrag 
waar daar nie spesifiek in die rëels voorsiening voor gemaak is nie. 

75. Die boetes en/of disiplinêre  optredes deur die Trustees opgelê sal nie afbreek doen aan 
die reg van eienaars of die Trustees  of enigiemand anders om eise vir skadevergoeding 
teen  die oortreder in te stel nie of om die oortreder krimineel te vervolg nie.  

76. Oortredings wat nie in hierdie tabel opgeneem is nie, sal individueel deur Bestuur 
opgeneem word en na goeddunke mee gehandel word. 

 



 1ste Oortreding 2de Oortreding 3 de Oortreding 

Rommelstrooi 300 500 1000 

Geraas en steurnis 100 200 300 

Ry van pad af 100 250 500 

Wild en voëls versteur 150 300 500 

Jag R5 000 + Kriminele 
vervolging 

6 maande verban + R5 
000 + Kriminele 
vervolging 

 

Plante beskadig en/of  
hout optel 

100 200 300 

Bestuur sonder lisensie 100 200 300 

Spoed 100 200 300 

 

VERGUNNINGS, PERMITTE EN GOEDKEURINGS 

77. In gevalle waar die Trustees  toestemming en/of goedkeuring vir enigiets moet verleen,  
soos bedoel in die betrokke klousules, is dit ‘n uitdruklike bepaling dat: 

 Die vergunning diskresionêr is. 

 Die vergunning te enige tyd terug getrek kan word bv. sou dit na die oordeel van 
Bestuur aanleiding gee tot misbruik. 

 Voorwaardes deur bestuur ten opsigte van sulke vergunnings, permitte en 
goedkeurings gestel kan word of later gewysig of aangepas kan word in die diskresie  
van die trustees 

 

 



 

 
DEEL 2 

 
BOUREGULASIES 

 
 
 
 
BOUPLANNE 

1. Eienaars moet planne vir alle geboue wat hulle op Highlands wil oprig, of verbeteringe of 
wysigings wat hulle aan bestaande eiendom wil aanbring, aan die Regspersoon se 
Beheerargitek voorlê vir goedkeuring alvorens daar met die bouwerk begin word. 

2. Een volkleur plan en drie afskrifte moet die aansoek vergesel.  

3. In gevalle waar die deeltitel reeds geregistreer is, m.a.w. waar verbeterings 

aan ‘n bestaande eiendom aangebring wil word,  moet ‘n afskrif van die  

geregistreerde planne van die eenheid saam met die nuwe bouplanne 

ingehandig word. 

4. Die Beheerargitek sal die planne stempel na dit goedgekeur is. Eienaars word aangeraai 
om met die Beheerargitek te skakel alvorens daar met die optrek van die planne begin 
word. 

 
5. Alle planne moet opgetrek word in ooreenstemming met SABS400 spesifikasies. 
 
6. Bouplanne moet ‘n terreinplan insluit, waarop die ligging van die geboue relatief tot die 

aanliggende persele aangetoon word.  
 
7. Nadat die Beheerargitek die bouplanne goedgekeur het, moet die planne, met die 

goedkeuringstempel van die Beheerargitek op,  aan die Bela Bela munisipaliteit voorgelê 
word vir  hulle goedkeuring. 

 
8. Bouwerk mag eers in aanvang neem nadat die standaard ooreenkoms tussen die Bestuur, 

die eienaar en die bouer onderteken is, welke ooreenkoms die nodige rëels en regulasies 
bevat wat deel uitmaak van hierdie rëels. Hierdie ooreenkoms is vervat in Aanhangsel A.  

 
OKKUPASIE 

 
9. Huise mag slegs ge-okkupeer word nadat ‘n okkupasiesertifikaat  deur die Bela Bela 

Munisipaliteit uitgereik en aan die Beheer-Argitek oorhandig is.  
 
 

 
OPENBARE AANSPREEKLIKHEID 

 
10. Die eienaar en boukontrakteur moet openbare en gemeenregtelike  

aanspreeklikheidsversekering uitneem en dit in stand hou todat die bouprojek voltooi is en 
vrywaar hiermee die Beheerliggaam, sy werknemers of agente teen enige eise wat mag 
voortvloei uit die persoonlike besering of sterfte van enige persoon binne  Highlands en/of 
enige skade andersins van watter aard ookal aan die eiendom van die  Beheerliggaam, 
ander eienaars of enige ander persoon op Highlands. 

 
SKADES 

 
11. Die EIENAAR en BOUKONTRAKTEUR sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik 

gehou word vir enige skade wat op die plaas aangerig word, soos, maar nie beperk tot, 
skade aan paaie, plante,  padreserwes, ingangshek, omheinings, bome, geboue, 
waterkrane, watermeters, Eskompale en kabels/meterkaste, ondergrondse waterpype 
en/of skade aan privaat eiendom of voertuie wat deur die boukontrakteur of sy 
subkontrakteurs of persone onder sy beheer of afleweringsvoertuie en/of werkers onder 



hulle beheer of toesig veroorsaak word. 
 

12. Die boukontrakeurs moet dieselfde roete na die  bouperseel volg as wat die eienaar as sy 
normale  toegangsroete gaan gebruik. 

 
13. Die eienaar  moet chemiese toiletgeriewe vir bouwerkers verskaf alvorens daar  met  

boubedrywighede begin word. 
 

 
14. ‘n Enkele boubord van die hoofkontrakteur  mag  opgerig word,  en dit  slegs by die ingang 

na die bouperseel.  Sulke borde moet deur ‘n Trustee of die Plaasbestuurder goedgekeur 
word. Borde van subkontrakteurs word nie toegelaat nie.  Na voltooiing van konstruksie 
moet alle borde verwyder word. 

 
15. Slegs skeepshouers  of "wendy-huisies” mag opgerig word op die bouperseel om 

boumateriaal te berg. 
 

16. Alle boubedrywighede mag slegs gedurende die week (Maandag tot Vrydag) geskied 
vanaf  07h00 tot 17h30. (Hierna genoem “ openbare tyd ”). Alle werkers moet voor 17h45 
die eiendom (plaas) per voertuig verlaat. Geen werk mag op 'n Saterdag, Sondag of 
openbare vakansiedag geskied nie.  

 
17. Geen boubedrywighede van watter aard ookal mag buite die bovermelde ure plaasvind nie 

 
18. Geen bouwerk sal toegelaat word na 15 Desember  van die jaar en die eerste vyf 

werksdae van die nuwe jaar nie.. 
 

19. Die BOUKONTRAKTEUR en/of GRONDEIENAAR se werkers en/of subkontrakteurs wat 
die terrein binnegaan moet te alle tye in besit wees van ‘n toegangskaart. Hierdie kaarte 
sal daagliks by die hek aan werkers beskikbaar gestel word wat dit weer by die hek moet 
inhandig met vertrek. Hierdie kaarte moet vooraf vanaf die SKEMA verkry word. 

 
20. Die bestuurder van die BOUKONTRAKTEUR se voertuig wat sy werkers vervoer moet die 

sekureitsinformasie-bladsy voltooi wat daagliks per voertuig voorgelê sal word by die 
toegangsbeheer hek.  

 
21. Werkers moet vervoer word tot op die bouperseel. Daarna is werkers beperk tot die 

bouperseel en sal nie toegelaat word om vrylik op die aangrensende persele, tussen 
boupersele, of enige paaie rond te loop nie. Werkers wat oortree mag van die plaas 
verwyder word.  

 
22. Tydens die bou van die verbeterings, en daarna, moet die perseel te alle tye skoon gehou 

word,  vry van enige rommel, met inbegrip van lëe verfblikke, sementsakkies, kartonne, 
kospapiere en dies meer. 

 
23. Bourommel en ander afval mag nie ophoop tydens die bouproses nie. Alle rommel moet 

op ‘n gereelde basis, maar  binne twee werksdae indien daartoe versoek deur die 
Plaasbestuurder,  verwyder word. Rommel en surplus boumaterial moet  binne vyf  dae na 
voltooiing van die verbeterings verwyder word. Surplus  boumateriaal wat op die perseel 
agterbly, moet versluier word . 

 
24. Die boukontrakteur moet ‘n toepaslike houer vir afval op die bouperseel aanbring. 

 
25. Een reserwe watertenk per perseel  word as spesiale vergunning toegelaat, met die 

voorwaarde dat die watertenk net op die perseel van die Grondeienaar opgerig sal word, 
nie ‘n maksimum inhoud van 5 000 liter sal oorskry nie en alle redelike sorg getref sal word 
dat die tenk/s nie onooglik en in kontras met die natuurlike voorkoms van die area sal 
wees nie. Dit word van die Grondeienaar vereis dat alle waterkoppelings volgens 
standaard gedoen sal word ten einde waterverlies/vermorsing te voorkom.  

 
WATERMETERS 

 
26. Voordat enige bouprojek in aanvang mag neem moet die Grondeienaar ‘n watermeter by 

die hoofaansluiting na sy eiendom installeer/laat installeer. Die goedgekeurde watermeters 
(soos aanbeveel deur die Beheerliggaam) is verkrygbaar by die Plaasbestuurder, teen 
betaling, en geen ander watermeters as die genoemde voorgeskrewe watermeters sal 
toegelaat word nie.  



27. Watermeters moet so geplaas word dat dit maklik bereikbaar is vir die Plaasbesturder of 
enige  gemagtigde persoon  om met die minste moontlike ontwrigting/ongerief vir die 
Grondeienaar en/of sy besoekers die meter van tyd tot tyd te mag lees.  

 
28. Aflewerings deur leweransiers mag net gedurende normale werksure  gedoen word. 

 
29. Boumateriaal mag slegs op die perseel self of op ‘n ander goedgekeurde area afgelaai 

word en onder geen omstandighede op die verharde oppervlak van enige pad  nie. 
 

30. Sement of beton mag slegs op die perseel self en nie op enige pad nie, gemeng word. 
 

31. 'n Eienaar mag slegs boukontrakteurs aanstel wat van tyd tot tyd deur die Bestuur 
goedgekeur is, welke goedkeuring nie onredelikerwys weerhou sal word nie. 

 
32. Geen natuurlike boumateriaal op die perseel self, of elders op die plaas, soos klippe,  mag 

van sy natuurlike stand verwyder word as dit erosie sou bevorder of esteties afbreuk aan 
die omgewing sal doen nie. 

 
33. Kontrakteurs mag geen vure  op die bouperseel maak om voedsel voor te berei of vir 

enige ander doel nie.  
 

34. Indien daar enige probleem met die optrede van die EIENAAR, BOUKONTRAKTEUR, 
subkontrakteur en/of werker van die EIENAAR, BOUKONTRAKTEUR en subkontrakteur 
ondervind word, of sou enige bepaling van hierdie regulasies  nie nagekom word nie, mag 
die  Trustees of Plaasbestuurder , in sy uitsluitlike diskresie,  opdrag gee dat alle 
boubedrywighede onmiddellik opgeskort word tot tyd en wyl sodanige probleme/gebreke 
reggestel is. Die eienaar en/of boukontrakteur sal nie enige eise vir enige skade wat in die 
proses gely word, teen die Beheerliggaam of die plaasbestuurder  kan instel nie. 

 
35. Geen boukontrakteurs of ander kontrakteurs sal gedurende die laaste 15 dae van die jaar 

en die eerste 5 dae van die nuwe jaar op die plaas toegelaat word nie. 
 

STRUKTURELE VEREISTES  

DAKKE 

 

 
36. Slegs teeldakke of grasdakke word toegelaat. Waar ander materiaal op die dak gebruik 

word, moet dit met teels of gras oordek word. 
 
37. Enige profiel sement dakteels of Harvey teels mag gebruik word.  

 
38. Die kleure vir die dakteels  wat gebruik mag word, is as volg: 

 
 

  BROWNBUILT ARMA TILE: STONECOAT BUFFALO BROWN 
 
  HARVEY TILES:  HARVEYTHATCH 
 
  LAFARGE (Coverland): FARMHOUSE KALAHARI 
 
  MARLEY:   ANTIQUE AMBER  

 
39. Dakteels van ander vervaardigers mag gebruik word maar voorbeelde van die teels moet 

aan die Beheerargitek voorgelê word vir goedkeuring en die kleur van die teels moet een 
van die kleure vir dakteels hierbo genoem, wees.  

 
MUURAFWERKING  

 
40. Alle gepleisterde buitemure moet geverf word. Die kleure vir PLASCON Micatex, vir 

gebruik op gepleisterde buitemure,   word hieronder gegee, maar verf van ander 
vervaardigers mag gebruik word, solank die kleure net ooreenstem: 

 
 



  Sand  WAA 9 
 
  Namib BB0 312 
 
  Umgeni Sand BB0 313 
  
  Kalahari BB0 310  
 
  Protea BB0 305 

 
41. Slegs mure wat met klinkerstene gebou is, hoef nie buite gepleister te word nie.  In die 

geval  moet die  kleur van die steenafwerking  op die planne aangetoon word. Donkerder, 
natuurlike, aardse kleure wat veral goed sal inskakel by die veld se winterkleure word 
voorgestel.   

 
42. ‘n Monster van die stene wat vir die buitemure gebruik gaan word, moet aan die 

Beheerargitek voorgelê word vir goedkeuring.  
 
43. Die plasing van die verbeterings op die perseel sal geskied in oorleg met Bestuur  ten 

einde die geriewe op ander persele of die infrastruktuur van die skema wat daardeur 
geraak mag word, te beskerm. 

 
44. ‘n Perseel mag nie omhein of met ‘n grensmuur toegemaak  word nie. 

 
 
45. Die onderdak oppervlakte van die residensiële gebou sal nie minder as 80 vk meter of 

meer as 250 vierkante meter wees nie. Dit sluit oop stoepe en lapas in. 
 
46. Die oppervlakte van tussenvloere sal nie meer as twintig persent van die oppervlakte van 

die residensiële gebou wees nie. 
 

47. Die grootte van die tussenvloer mag nie meer as 60% van die onderste vertrek wees nie. 
 

 
48. Patios mag nie meer as twintig persent van die grootte van die residensiële gebou wees 

nie. 
 
49. Die geboue mag nie meer as 8 persone huisves nie. 

 
 
50. Die gebou mag nie meer as twee vlakke, of 8,5 meter, gemeet vanaf die vloer tot die 

hoogste punt van die nok,  hoog wees nie. 
 
51. Geen dakvensters sal toeganklik wees vanaf ‘n tussenvloer nie.  

 
 
52. TV skottels en lugdrade, lugversorgingseenhede, wasgoeddrade en buite water-  en 

rioolpype  mag nie van die pad af of van aangrensende eiendomme af sigbaar wees nie. 
Sulke items moet behoorlik afgeskerm word.  

 
53. Afdakke teen die huis ("lean-to") of tydelike afdakke soos van skadunet word nie toegelaat 

nie. 
 

 
54. Geen strukture gebou van skadunet of voorafvervaardigde betonpanele of dakke van 

skadunet word toegelaat nie. 
 
55. Geen wendy huisies of ander tydelike strukture mag opgerig word nie. 

 
 
56. Alle gas installasies moet gedoen word deur kontrakteurs wat by die "L.P. Gas Association 

of South Africa."   geregistreer is. 
 
57. Alle elektriese installasies moet gedoen word deur kontrakteurs  wat by die Elekriese 

Kontrakteursraad van S.A. geregistreer is. 
 

 



58. Alle sekuriteishekke en -deure en  diefwering  sal intern in die gebou aangebring word. 
Geen diefwering sal aan die buitekant van die gebou aangebring word nie bv. die 
"Spaanse" tipe diefwering. 


