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HUURMOLES
Wat is jou regte as 

huurder én verhuurder? 

Alex J Coyne stel 

ondersoek in

O
m skielik uit jou huis gesit te 

word, kan soos ’n onwerklike 

nagmerrie voel. Jy word wak-

ker met mense wat aan jou 

voordeur hamer. Jy het tog jou huur ten 

volle betaal – net gister! Voordat jy kan 

keer, word jou besittings uitgedra.

Ongelukkig is dit ’n realiteit vir baie en 

soortgelyke situasies kom daagliks voor. 

Dikwels voel huurders asof hulle geen 

verweer het nie. 

Die ondenkbare het met Lizelle* en haar 

man, Pieter*, gebeur toe hulle vroegoggend 

hulself sonder heenkome op die strate van 

Pretoria bevind het nadat hulle onwettig uit 

hul huis gesit is. 

“Ons het altyd ons huur sover moont-

lik vooruit betaal en ons het eers onraad 

begin vermoed toe ons al hoe minder 

kwitansies vir hierdie bedrae ontvang en 

toe skielik strokies vir ‘skulde’ begin kry 

het,” vertel Lizelle.

“Die eienaar het voorgestel dat ons na 

die ander, kleiner huis op die erf toe trek en 

dat daardie egpaar dan in ons huisie sou 

intrek.” Ná hulle die aanbod van die hand 

gewys het, het allerlei probleme opgeduik: 

Die tuindienste is skielik gestaak, daar 

was die meeste van die tyd nie toegang 

tot lopende water of werkende krag nie en 

die eienaar het toegang tot die huis verkry 

terwyl niemand tuis was nie.

“Elke keer wat ons oor iets gaan kla het, 

is gesê ons moet ander blyplek soek as ons 

nie daarvan hou nie. Niks is reggemaak of 

verander nie, maak nie saak hoeveel keer 

ons gekla het nie.”

Die teistering het vererger. “Daar is nooit 

afsprake gemaak om met ons te praat nie. 

Die huis is net met klippe bestook as ons nie 

die hek dadelik oopgesluit het nie.”

Toe word die huur bykans verdubbel en 

is hulle na voorafbetaalde krag oorgeskakel. 

Lizelle en Pieter het dadelik ’n maand 

se kennisgewing ingedien en hul deposito 

teruggevra. Die eienaar het geweier om die 

deposito terug te gee.

Kort daarna het dinge kookpunt bereik.

“Ons het vroegoggend wakker geword 

met ’n groep mense wat by die voorhek 

vergader. Hulle het aan die hek geruk. Toe 

ons weer sien, word die deur oopgebreek 

en van die groep mense, sommige van 

hulle gewapen, het hul pad binnegedwing. 

Ons moes dadelik die perseel verlaat. 

“Ons is direk na die polisiekantoor toe om 

klagtes van saakbeskadiging, onwettige 

uitsetting, aanranding en teistering te lê.” 

Hulle wag tans vir die saak om voor die 

hof te verskyn. 

HOE GEMAAK MET PROBLEME?

Mag iemand jou summier uit jou blyplek sit en jou 
die eiendom en deposito weier?

“Glad nie. Dit is onwettig,” verseker Simon  

Lapping, verbruikersregte-aktivis van Johannes-
burg. “Huurders en verhuurders word albei baie 
goed deur die wet beskerm.” 

Simon is self ’n verhuurder van verskeie eien-
domme. “Verhuurders word toegelaat om met te 
veel weg te kom omdat huurders nie bewus is van 
die wette wat hulle beskerm nie.”

In Suid-Afrika word huurders en verhuurders 
deur die Wet op Huurbehuising (No 50 van 1999) 
beskerm. Dit bevat duidelike riglyne vir huurders 
en verhuurders oor hul regte en verantwoorde-
likhede. 

Simon se eerste raad aan verhuurders is dat dit 
veel beter is om langtermynhuurders in ’n plek te 
hê as korttermynhuurders wat elke paar maande 
uit ontevredenheid verhuis. 

“Hou jou huurders gelukkig sover as wat jy kan, 
doen alles volgens die wet en wees ten alle tye 
redelik met jou huurders.” 

Wat die huurders betref beklemtoon hy dat hulle 
’n eiendom moet oppas asof dit hul eie is. 
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HOU REKORD VAN ALS 

Die verhurings-en-behuisingstribu-

naal is daar om as tussenganger op 

te tree om geskille tussen huurders 

en verhuurders op te los. Enigiemand 

wat voel hulle word te na gekom kan 

’n formele klag by hul plaaslike tribu-

naal se kantoor indien. Daar sal dan 

ondersoek ingestel word. Van daar af 

word elke saak individueel geëvalueer 

en dan verder gevat. Elke provinsie 

beskik oor sy eie tribunaal en dit is 

die beste om die relevante provinsie 

se tribunaal te kontak. Sodra moei-

likheid opduik, raai Simon huurders 

aan om rekord van alles te begin hou. 

“Hou alle bewyse, soos telefoonop-

roepe, e-posse en SMS-boodskappe,” 

sê Simon. “Neem foto’s, video’s 

en klankgrepe van teistering as dit 

plaasvind. Neem jou kontrak, fakture 

en enige ander relevante dokumente 

saam na die tribunaal toe en sorg dat 

jy ’n sterk saak bou. Onthou, die wet 

is aan jou kant.” 

* Skuilnaam

KONTAKTE

Simon Lapping: simon@sosimon.co.za

Die Gauteng-verhurings-en-behuisings-

tribunaal: 011 630 5035; Jy kan ’n voorbeeld 

van ’n standaard-huurkontrak hier a$aai: 

http://capetownproperty.blaauwberg.net/

forms/lease_agreement_contract.php Vk

KEN JOU KONTRAK

“As daar nie ’n kontrak is nie, het huurders 

wel ’n groot probleem. Dit is jou reg om op ’n 

duidelike kontrak aan te dring,” verduidelik 

Annelize du Buisson, ’n eiendomsagent van 

Johannesburg. ’n Huurkontrak dien as be-

skerming aan albei kante vir die dag wanneer 

die huurder en verhuurder oor iets verskil. 

Voordat enige kontrak geteken word, is 

dit uiters belangrik dat albei partye weet wat 

in die kontrak staan en presies wat dit alles 

beteken. As daar enigiets in die kontrak 

is waarmee jy nie saamstem nie of wat jy 

nie heeltemal verstaan nie, raadpleeg ’n 

prokureur voordat jy teken.

Die volgende moet in die huurkontrak 

vervat word:

!  Die adres van die eiendom wat verhuur 

word.

!  Besonderhede van die huurder en ver-

huurder: volle name, identiteitsnommers 

en afskrifte van albei se identiteitsdoku-

mente moet ingesluit word.

!  Die datum waarop die kontrak in wer king 

tree asook die tydperk waarvoor die 

huurkontrak geldig is. Daarna moet die 

kontrak weer hernu word.

!  Die bedrag wat as huur betaal word en ’n 

uiteensetting daarvan. Weet hoeveel jy 

betaal en waarvoor dit is. Is krag ingesluit 

of uitgesluit? Met hoeveel gaan die bedrag 

jaarliks styg? “’n Jaarlikse verhoging 

is standaard, maar maak seker dat die 

persentasie duidelik genoem word,” sê 

Simon.

!  Die kennisgewingstydperk. Dit is gewoon-

lik 31 dae (of een kalendermaand) en 

hierdie tydperk gee albei partye die ge-

leentheid om die huurkontrak te kanselleer 

as hulle nie gelukkig is nie.

“Sorg dat jy as huurder ’n kontrak baie 

mooi lees voor jy teken,” sê Annelize. ’n 

Kontrak moet voor ’n getuie geteken word, 

en daar mag niks later verander of uitgewis 

word nie. Kontrakte waarby veranderinge 

later ingeskryf is of waar besonderhede 

uitgekrap is, is nie meer geldig nie,” sê sy. 

Parafeer op elke bladsy om seker te maak 

dat niks later verander kan word nie.

Sy noem ook dat dit uiters belangrik is 

om ’n afskrif van die kontrak asook ’n foutlys 

te kry. Die foutlys bevat besonderhede oor 

die toestand van die eiendom en moet, soos 

die kontrak, deur albei partye geteken word. 

“Wanneer jy verhuis, moet die huurder en 

eienaar of agentskap saam deur die foutlys 

gaan en die eiendom inspekteer om te kyk 

wat fout is.”

GELDSAKE EN ANDER GOED

Volgens Simon is probleme rakende die 

te rugbetalings van deposito’s een van dié 

waarmee hy die meeste te doen kry. Hy sê dat 

sommige verhuurders besluit om die deposito 

te weerhou – of te beweer dat die geld gebruik 

is om die eiendom te verbeter of herstel.

“Sodra ’n deposito aan ’n verhuurder 

oorhandig word, moet dit in ’n trustrekening 

geplaas word waar die geld rente trek.” 

Nadat jy verhuis het, het ’n verhuurder  

sewe dae (as ’n inspeksie gedoen is) of 21 

besigheidsdae (sonder ’n inspeksie) om jou 

deposito met rente aan jou terug te betaal. 

In gevalle waar ’n deposito weerhou word, 

stel Simon voor dat mense al hul bewyse 

bymekaarkry en die kleineisehof nader. Dit 

is geldig vir enige klagtes onder R15 000. 

Simon sê dié hof kan ’n klagte binne twee 

weke uitsorteer.

“Om ’n deposito net so in jou sak te druk, 

is ’n kriminele oortreding,” waarsku hy.

Maar wie is verantwoordelik wanneer iets 

wel breek?  “Die eienaar is verantwoorde-

lik vir instandhouding tensy die probleem 

doelbewus deur die huurder veroorsaak is,” 

sê Annelize. Sy waarsku teen gevalle waar 

huurders self die herstelwerk laat doen en vir 

hul verhuurders die rekening stuur. 

“Geen gelde mag sonder die eienaar se 

toestemming van die huur afgetrek word nie. 

Die huurder moet die eienaar in kennis stel 

en dan moet hulle oor stappe besluit.”

UITSETTING

“Niemand het die reg om jou oornag 

uit jou huis te sit nie,” sê Simon. 

“Om iemand wettiglik te verwyder, is 

’n uitsettingsbevel nodig en wan-

neer ’n mens wel uitgesit word, mag 

dit net deur die balju gedoen word.” 

Hierdie bevel kan slegs deur die 

hof verkry word en enige uitset-

tings sonder ’n behoorlike uitset-

tingsbevel is onwettig. As die regte 

prosedures nie gevolg word nie, kan 

’n kriminele klag teen verhuurders 

gelê word, waarsku Simon.  

Dit is ook onwettig om sonder ’n 

hofbevel beslag op ’n verhuurder se 

eiendom te lê. 

Dit gebeur ook dat verhuurders 

dinge doelbewus moeilik maak en 

begin om huurders te dreig of te 

teister. In so ’n geval stel Annelize 

voor dat ’n beskermingsbevel ver-

kry word deur die verhurings-en-

behuisingstribunaal te nader, of die 

polisiediens in uiterste gevalle. 

“As die eienaar aan kriminele 

gedrag skuldig bevind word, kan dit 

ook tot ’n verdere hofsaak lei.”

Dreigemente om toegang tot krag 

en water af te sny, kan met ’n knippie 

sout geneem word. Dit is onwettig 

om iemand van basiese geriewe af 

te sny.


