
  
 

 

Me  P C Neethling/ms 

 

BUS 135 

 

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA 

(PROVINSIALE AFDELING KAAP DIE GOEIE HOOP) 

 SAAKNR.  13862 / 98                     

In die saak tussen : 

PAUL JOHANNES DU TOIT Eiser 

 

en 

 

DIE MINISTER VAN VERVOER Verweerder 

                                                                                                                                          

 GEWYSIGDE GEKOMBINEERDE DAGVAARDING 

                                                                                                                                            

Aan die balju: 

 

STEL DIE MINISTER VAN VERVOER, in sy kapasiteit as regsopvolger van die Suid-

Afrikaanse Padraad, in terme van artikel 61(3)(a)(ii) en (b) van Wet 7 van 1998, die 

Wet op die Suid-Afrikaanse Padagentskap en op Nasionale Paaie, per adres die 

Direkteur-Generaal Vervoer, Forumgebou, Strubenstraat, Pretoria, Gauteng  

(hierna die "verweerder" genoem) 

   

IN KENNIS DAT 

PAUL JOHANNES DU TOIT, ‘n volwasse man, tans woonagtig te die plaas Hooi Kraal, 

Afdeling Swellendam, Wes-Kaap 

(hierna die "eiser" genoem) 

P C NEETHLING: VAN DER SPUY & VENNOTE 

TEL: (021) 4193622 



  
 

 

Bladsy 2 

 

Hierby 'n aksie teen verweerder instel waarin eiser die regshulp eis wat in die aangehegte 

besonderhede aangegee word op die gronde daarin uiteengesit. 

 

Stel die verweerder verder in kennis dat indien verweerder die eis betwis en die aksie wens te 

verdedig, die verweerder 

 

(i) Binne 21  dae na die betekening aan die verweerder van hierdie dagvaarding by die Griffier 

van hierdie hof te Keeromstraat Kaapstad 'n kennisgewing van verweerder se voorneme om 

te verdedig moet indien en 'n afskrif daarvan aan die eiser se prokureurs moet beteken, 

waarin 'n adres (nie synde 'n posbus of poste restante nie) soos in Reël 19(3) bedoel vir die 

betekening aan die verweerder van alle kennisgewings en dokumente in die aksie, 

aangegee word; 

  

(ii) Daarna, en binne 20 (twintig) dae na die indiening en betekening van die kennisgewing van 

voorneme om te verdedig soos voormeld, by die Griffier 'n pleit, eksepsie, kennisgewing van 

mosie vir deurhaling, met of sonder 'n teeneis, moet indien en aan die eiser moet beteken. 

 

Stel die verweerder verder in kennis dat indien die verweerder versuim om 'n kennisgewing soos 

voormeld in te dien of te beteken, vonnis soos aangevra teen die verweerder gegee kan word 

sonder verdere kennisgewing aan die verweerder of indien die verweerder versuim om te pleit, 

eksepsie op te werp, aansoek om deurhaling te doen of 'n teeneis in te stel nadat so 'n 

kennisgewing ingedien en beteken is, vonnis ook teen die verweerder gegee kan word. 



  
 

 

Bladsy 3 

 

En beteken onmiddellik daarna 'n afskrif van hierdie dag-vaarding aan die verweerder en lewer die 

oorspronklike aan die Griffier terug met 'n relaas van wat u daaromtrent gedoen het. 

 

GEDATEER te KAAPSTAD hierdie   8ste   dag van Februarie 1999 

 

Van der Spuy & Vennote 
Eiser se prokureurs 
 
Per:  

Boland Bank Gebou   ......................................................... 
Laer Burgstraat 18    GRIFFIER VAN DIE HOOGGEREGSHOF 
Kaapstad      
(Verw. Me P C Neethling/ms) 
(TEL. 419 3622) 
  

 


