
Die registrasie by die Aktekantoor van die oordrag van 
vaste eiendom word deur 'n aktebesorger hanteer. Ten 
einde enige potensiële belangebotsings te vermy, 
behoort die Verkoper altyd die reg uit te oefen om 'n 
aktebesorger aan te stel vir die oordragproses. 

Die verkoop van vaste eiendom moet skriftelik geskied. 
Daar word soms na die geskrewe dokument verwys as 'n 
“Koopaanbod”, maar sodra dit deur die Koper en 
Verkoper onderteken is, is dit 'n bindende ooreenkoms 
bekend as 'n “Koopkontrak” of “Koop-ooreenkoms”. Die 
Koopkontrak is 'n belangrike dokument wat die basis 
vorm van die kontraktuele ooreenkoms tussen die 
partye, en dit kan slegs verander word indien beide 
partye daartoe instem. Ons beveel aan dat u 'n 
aktebesorger raadpleeg oor die korrekte bewoording 
van die Koopkontrak voordat u dit onderteken.

Die Koopkontrak bepaal normaalweg dat die Koper die 
koste van die registrasie van oordrag moet betaal. Die 
Wetsgenootskap het riglyne bepaal rakende billike 
fooie vir die professionele dienste wat deur 'n 
aktebesorger gelewer word. Hierdie is egter slegs riglyne 
en u word aanbeveel om dit met die aktebesorger te 
bespreek voordat die ooreenkoms bekragtig word, 
ingeval daar enige afwyking van die riglyne sou wees.    

Die registrasieproses sal gewoonlik as volg plaasvind:
Ÿ Die Koopkontrak mag die betaling van 'n deposito 

spesifiseer. Indien dit die geval is, sal die aktebesorger 
kontroleer dat dit betaal is en in 'n aparte 
rentedraende rekening gedeponeer is, indien dit so 
deur die Koopkontrak gespesifiseer is. 

Ÿ Daar moet aan alle opskortende voorwaardes (soos 
die goedkeuring van verbandfinansiering, of die 
verkoop van die Koper se eiendom) voldoen word 
teen die datum wat in die Koopkontrak gespesifiseer 
is, anders sal die Ooreenkoms verval. 

Ÿ Die aktebesorger sal die finansiële ooreenkoms 
kontroleer en versoek dat die Koper finansiële 
waarborge moet voorsien vir die betaling van die 
balans van die koopprys met oordrag of, 
alternatiewelik, dat die balans betaal en belê word 
totdat oordrag plaasvind. 

Ÿ Indien die Verkoper se eiendom met 'n verband 
beswaar is, moet die betrokke verband gekanselleer 
word wanneer die oordrag geregistreer word. Indien 
daar nie 'n bestaande verband is nie, sal die oor-
spronklike Titelakte by die Verkoper aangevra word.

DIE REGISTRASIEPROSES

Toe De Klerk & Van Gend in 1921 gestig is, het ons 
stigtersvennote die basis daargestel vir 'n firma met 'n 
reputasie vir eerlikheid, integriteit en etiese waardes. 
Vandag word hierdie waardes steeds gekoester en 
bestaan ons integrale wese hieruit. 

Ons handhaaf 'n dinamiese posisie in die regsbedryf en 
het 'n reputasie vir uitmuntende diens onder ons kliënte. 

ONS FIRMA

AKTEBESORGER

'n Aktebesorger (na wie dikwels verwys word as die 
o o r d r a g p r o k u r e u r )  i s  ' n  p r o k u r e u r  w a t  
eiendomstransaksies hanteer en wat gebind word deur 
die reëls van die regsprofessie. 'n Aktebesorger word 
verplig om 'n trustrekening by 'n bank te hê, en die 
fondse wat daarin gedeponeer word, kry spesiale 
beskerming. 

'n Aktebesorger speel 'n deurslaggewende rol in die 
registrasieproses en behoort geraadpleeg te word 
voordat vaste eiendom gekoop of verkoop word, 
aangesien professionele advies dikwels daartoe sal lei 
dat die proses beter verstaan word en duur foute vermy 
kan word. 

U GIDS TOT DIE 

REGISTRASIE VAN 

EIENDOMSREG



KAAPSTAD:
ABSA Gebou

Adderleystraat 132 
Kaapstad, 8001

Posbus 1857
Kaapstad, 8000

 +27 (0)21 423 4590Akte Faks:
 +27 (0)21 423 6628Lit. Faks:

 +27 (0)21 424 9200Tel:

CLAREMONT:
Oakdalestraat 2 
Claremont, 7700

Posbus 23844
Claremont, 7735

 +27 (0)21 671 4278Akte Faks:
 +27 (0)21 671 3829 Lit. Faks: 

 +27 (0)21 683 3553Tel:

TYGERVALLEI:
Vineyards Square North, 
Jip de Jager Rylaan 99, 

Bellville, 7530
Posbus 4333,

 Tygervallei, 7736
 +27 (0)21 913 9777Akte Faks:
+27 (0)21 913 9778Lit. Faks: 

 +27 (0)21 914 4020Tel:

De Klerk & Van Gend Ingelyf
Reg no: 1997/016509/21

Gestig in 1921

www.dkvg.co.za

DIE BETROKKE ROLSPELERS

Wanneer onroerende eiendom oorgedra word, is daar 
meer partye as net die Verkoper en die Koper betrokke. 
Die volgende is almal rolspelers wat bydraes het om te 
lewer om die transaksie so glad as moontlik te laat 
verloop:

Ÿ Die eiendomsagent;
Ÿ Die prokureurs wat die registrasie behartig 

(aktebesorgers);
Ÿ Die bank wie se verband gekanselleer word, asook 

hul prokureurs;
Ÿ Die bank wat 'n nuwe verband oor die eiendom 

registreer, asook hul prokureurs;
Ÿ Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (hereregte);
Ÿ Die Plaaslike Regering (belastingklaring);
Ÿ Die kontrakteurs (voldoeningsertifikate);
Ÿ Die Registrateur van Aktes en Aktekantoor 

beamptes.

Die registrasie by die Aktekantoor van die oordrag van 
vaste eiendom word deur 'n aktebesorger hanteer. Ten 
einde enige potensiële belangebotsings te vermy, 
behoort die Verkoper altyd die reg uit te oefen om 'n 
aktebesorger aan te stel vir die oordragproses. 

Die verkoop van vaste eiendom moet skriftelik geskied. 
Daar word soms na die geskrewe dokument verwys as 'n 
“Koopaanbod”, maar sodra dit deur die Koper en 
Verkoper onderteken is, is dit 'n bindende ooreenkoms 
bekend as 'n “Koopkontrak” of “Koop-ooreenkoms”. Die 
Koopkontrak is 'n belangrike dokument wat die basis 
vorm van die kontraktuele ooreenkoms tussen die 
partye, en dit kan slegs verander word indien beide 
partye daartoe instem. Ons beveel aan dat u 'n 
aktebesorger raadpleeg oor die korrekte bewoording 
van die Koopkontrak voordat u dit onderteken.

Die Koopkontrak bepaal normaalweg dat die Koper die 
koste van die registrasie van oordrag moet betaal. Die 
Wetsgenootskap het riglyne bepaal rakende billike 
fooie vir die professionele dienste wat deur 'n 

Sodra die oordragprokureurs tevrede is dat daar aan 
alle voorwaardes rakende die oordrag van die 
eiendom voldoen is, dien hulle al die relevante 
dokumente by die Aktekantoor in. 

Die Aktekantoor ondersoek die dokumente om te 
verseker dat alle inligting korrek is en moontlike 
probleme (interdikte, voorwaardes, eienaarskap en 
dies meer) uitgesorteer is alvorens registrasie plaasvind.

Daar is drie ondersoekvlakke waardeur die dokumente 
moet gaan voordat die transaksie geregistreer kan 
word, en hierdie ondersoekproses neem gewoonlik 
ongeveer 10 (tien) werksdae.

Op die datum van registrasie word eienaarskap van die 
vaste eiendom aan die Koper oorgedra. Dis belangrik 
om kennis te neem dat die Aktekantoor na hierdie 
datum nog in besit van die Titelaktes bly om dit te 
nommer, endosseer en op mikrofilm te plaas, en dat die 
Titelakte eers oorhandig sal word wanneer hierdie 
prosesse afgehandel is. 

DIE AKTEKANTOOR

DE KLERK & VAN GEND ING.

Ons aktebesorgersdepartement, gerieflik geleë in 
Kaapstad, Claremont en Tygervallei, kan u van 
deskundige advies voorsien rakende kontrakte en 
registrasie van eiendomsoordragte, en kan u met enige 
verdere inligting aangaande vaste eiendom van hulp 
wees. 

Maak gebruik van ons Kostewebtuiste 
deur die QR te skandeer:

www.dkvg.bondcalculatoronline.co.za


