
IN DIE GRONDWETLIKE HOF VAN SUID-AFRIKA 

 
Saaknommer:  CCT  

NOORD-KAAPSE HOë HOF SAAKNOMMER:  476/09 

HOOGSTE HOF VAN APPèL SAAKNOMMER:  309/2013 

 

In die saak tussen: 

 

LORRAINE SOPHIE BOTHA               EERSTE APPLIKANT 

KHULULEKANI LAUNDRY CC             TWEEDE APPLIKANT 

 

en 

 

HENRY ROBINS RICH N.O.           EERSTE RESPONDENT 

JOHANNES JACOBUS WIESE HENDRIKS N.O.       TWEEDE RESPONDENT 

MARTHA MAGRIETA HENDRIKS N.O.           DERDE RESPONDENT 

 

 

OPPONERENDE EEDSVERKLARING IN AANSOEK OM VERLOF TOT APPèL 

 

 

Ek, die ondergetekende, HENRY ROBINS RICH, verklaar hiermee onder eed: 

 

1. 

Ek is ‘n meerderjarige manlike prokureur praktiserende as sulks onder die naam Joseph 

& Van Rensburg te Kerkstraat, De Aar.  
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2. 

Ek is die eerste respondent in die aansoek om verlof tot appèl en wel in my 

hoedanigheid as behoorlik aangestelde trustee van die JJW Hendriks Trust.  

 

3. 

Ek is behoorlik gemagtig om hierdie verklaring af te lê ook namens die tweede en derde 

respondente in hierdie aansoek, synde die ander trustees van die voormelde trust.  

 

4. 

Die feite hierin uiteengesit val binne my persoonlike kennis tensy anders aangedui of uit 

die samehang daarvan anders blyk en is na die beste van my wete waar en korrek.  

 

5. 

Alvorens ek handel met die bewerings van die eerste applikant, wens ek allereers die 

agbare Hof te versoek om hierdie verklaring, welke ek adviseer word liasseer sal word 

buite die tydperk daarvoor toegelaat, te aanvaar en om my en die ander respondente se 

versuim in hierdie verband te kondoneer. 

 

6. 

Die rede vir hierdie versuim is eenvoudig dat die advokaat belas met die opdrag om 

hierdie verklaring voor te berei onder die bona fide maar foutiewe indruk verkeer het dat 

die verklaring liasseer moes word voor of op 25 Julie 2013 in plaas van 22 Julie 2013. Ek 

bied namens gemelde advokaat sy innige verskoning aan die agbare Hof aan.  
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7. 

Dit was deurgaans die bedoeling van myself en die ander respondente om hierdie 

aansoek te opponeer en die versuim om tydig so te doen kan geensins toegeskryf word 

aan ‘n doelbewuste versuim aan ons kant nie. 

 

8. 

Ek doen voorts respekvol aan die hand dat die kondonasie van die voormelde versuim 

geensins daartoe sal lei dat die applikante in enige opsig benadeel sal word nie.  

 

9. 

Ek het die eedsverklaring afgelê deur die eerste applikant ter fundering van die aansoek 

om verlof tot appèl deurgelees en wens hiermee as volg daarop te antwoord. Waar 

submissies van ‘n regsaard hierin gedoen word, doen ek so op grond van advies 

ontvang van die respondente se regsverteenwoordigers, welke advies ek as korrek 

aanvaar.  

 

10. 

AD PARAGRAAF 1 

 

10.1 Ek erken die deponent se persoonlike besonderhede.  

 

10.2 Ek dra nie kennis van die res van die bewerings hierin vervat nie en kan dit nie 

erken of ontken nie. 
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10.3 Ek het egter rede om te glo dat die deponent se inkomste aansienlik hoër is uit 

die besigheid wat sy as enigste lid van die tweede applikant bedryf, as wat hierin 

beweer word.  

 

10.4 Ek het geen beswaar daarteen dat die applikante se nie-nakoming van die 

hofreëls gekondoneer word nie.  

 

11. 

AD PARAGRAWE 2 TOT 5 

 

Die bewerings hierin vervat word erken. 

 

12. 

AD PARAGRAAF 6 

 

12.1 Dit is korrek dat die gemelde kontrak gsluit is op 19 November 2003. 

 

12.2 Ek wens met respek daarop te wys dat dit nie deur die applikante aangevoer is 

of word dat enige van die terme van die ooreenkoms onbillik, teen die openbare 

belang en in stryd met die beginsels van die Grondwet is nie.  

 

12.3 Ek wens ook daarop te wys dat dit nog nooit deur die eerste applikant aangevoer 

is dat sy in ‘n ongelyke bedingingsposisie was toe die ooreenkoms gesluit is nie – 

daar is nie sprake van enige dwingende omstandighede wat haar genoop het om 

die ooreenkoms te sluit in die vorm waarin dit uiteindelik aangegaan is nie.  
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12.4 Ek meen dat dit noodsaaklik is om ‘n volledige afskrif van die tersaaklike 

ooreenkoms hierby aan te heg sodat die agbare Hof dit in volle perspektief kan 

sien, aangesien die applikante nalaat om enigsins te verwys na sekere belangrike 

terme van die ooreenkoms. ‘n Afskrif daarvan word gevolglik hierby aangeheg 

as Aanhangsel “HR1”. 

 

12.5 Ek doen respekvol aan die hand dat ‘n akkurate opsomming van die terme van 

die ooreenkoms te vinde is in paragraaf 6 van Aanhangsel “A” tot die 

funderende verklaring, synde die uitspraak in die Hof van eerste instansie. 

 

12.6 Na sluiting van die ooreenkoms het die respondente hul verpligtinge nagekom 

en het die eerste applikant in besit en okkupasie van die eiendom geplaas.  

 

12.7 Op ‘n onbekende datum het die eerste applikant, sonder die medewete en 

goedkeuring van die respondente, die tweede applikant toegelaat om op die 

perseel te begin handeldryf as ‘n wassery.  

 

12.8 Die eerste applikant se bewering dat sy self die wassery bedryf het “under the 

name and style of the second applicant”, word ontken en getuig in my submissie van 

‘n totale miskenning van die tweede applikant se aparte regspersoonlikheid. Die 

adres van die tweede applikant wat aangegee word as die tweede applikant se 

vernaamste plek van besigheid is inderdaad die eiendom wat die onderwerp van 

die tersaaklike ooreenkoms is.  
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12.9 Die verdere bewerings hierin vervat word erken, behalwe om voorts te beweer 

dat die bepalings van Artikel 27 van Wet 68 van 1981 aanwending moes vind in 

geval van ‘n eis om oordrag van die grond.  

 

13. 

AD PARAGRAAF 7 

  

13.1 Dit is korrek dat die respondente teen die eerste applikant aksie ingestel het op 

grond daarvan dat: 

 

13.1.1 sy versuim het om die verskuldigde paaiemente vir November en Desember 

2007 te betaal; 

 

13.1.2 sy versuim het om die eiendomsbelasting en dienstegelde ten opsigte van dienste 

(water, elektrisiteit ensovoorts) aan haar gelewer deur die betrokke 

munisipaliteit, te betaal; 

 

13.1.3 sy versuim het om die eiendom te verseker teen alle risiko’s;  en 

 

13.1.4 sy versuim het om die eiendom skoon en in stand te hou.  

 

13.2 Dit is voorts korrek dat hierdie aksie deur die eerste applikant verdedig is.  

 

14. 

AD PARAGRAWE 8 EN 9 
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Die bewerings hierin vervat word erken.  

 

15. 

AD PARAGRAAF 10 

 

15.1 Soos bemerk sal word was die eerste applikant ruim buite tyd met haar 

kennisgewing van appèl en was sy eers genoodsaak om kondonasie van haar 

versuim te verkry.  

 

15.2 Die res van die bewerings hierin vervat word erken. 

 

16. 

AD PARAGRAAF 11 

 

16.1 Ek aanvaar dat die tweede applikant besigheid hervat het op 10 Junie 2008 nadat 

dit vanaf 4 April 2008 gesluit was, maar wens daarop te wys dat die eiendom 

reeds in Mei 2008 tot beskikking van die eerste applikant gestel is en weet ek nie 

waarom dit so lank geneem het om die besigheid te heropen nie. 

 

16.2 Ek dra nie kennis van die res van die bewerings hierin vervat nie en kan dit nie 

erken nie. 

 

16.3 Ek wens daarop te wys dat hierdie feitelike bewerings nie voor die Hof van 

eerste instansie geplaas is nie en gevolglik nie deel gevorm het van die feitelike 
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basis waarop daardie Hof sy beslissing moes baseer nie en gevolglik ook nie voor 

die Volbank gedien het nie.  

 

17. 

AD PARAGRAWE 12 EN 13 

 

17.1 Die koste van die aansoek is takseer op 25 Augustus 2008 in die bedrag van 

R49,990.91. 

 

17.2 Die koste van die appèl is takseer op 11 Februarie 2009 in die bedrag van 

R23,125.96. 

 

17.3 Die feit dat hierdie bedrae aldus takseer is en verskuldig was vanaf die datums 

hierbo vermeld, is geensins geopper in die verrigtinge wat die onderwerp van 

hierdie aansoek vorm nie – nie voor die Hof van eerste instansie nie en derhalwe 

ook nie voor die Volbank nie. Die applikante het ook nie voor die Volbank 

aansoek gedoen om verdere getuienis aan te bied nie. 

 

17.4 Aangesien my Kimberley prokureur wat eertyds met die saak belas was, van die 

rol geskrap is en sy rekords gebrekkig is, dra ek nie kennis van die taksasie van 

verdere koste in die bedrag van R7,563.40 nie.  

 

17.5 Volgens die latere bewerings van die applikante is hierdie bedrag eers takseer 

lank nadat die ooreenkoms gekanselleer is en trouens nadat die aansoek deur die 
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Hof van eerste instansie bereg is en wel een dag voordat uitspraak deur die Hof 

van eerste instansie gelewer is. 

 

18. 

AD PARAGRAAF 14 

 

Ek erken dat hierdie in wese die regshulp is wat aangevra is.  

 

19. 

AD PARAGRAWE 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 EN 22 

 

Die bewerings hierin vervat word erken.  

 

20. 

AD PARAGRAAF 23 

 

20.1 Die bewerings hierin vervat word erken. 

 

20.2 Die volledige inhoud van klousule 8 van die tersaaklike ooreenkoms (met 

uitsluiting van die inleidende gedeelte daarvan waarna hieronder verwys word), 

welke ek aan die hand doen van belang is by die behoorlike interpretasie van 

sekere gedeeltes daarvan, word korrek weergegee in die uitspraak van die 

Volbank en wel in Aanhangsel “E”, bladsy 14, paragraaf 8.1. 
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21. 

AD PARAGRAAF 24 

 

21.1 Die bewerings hierin vervat is korrek. 

 

21.2 Daar moet met respek op gelet word dat die eerste applikante geensins 

aangebied het om haar kontraktuele versuim reg te stel nie.  

 

22. 

AD PARAGRAWE 25, 26 EN 27 

 

22.1 Die bewerings hierin vervat word ontken wat betref die Volbank se beweerde 

mistasting.  

 

22.2 Die Volbank het uitgebreid gehandel met die applikante se submissies in hierdie 

verband en wel op paragraaf 4 tot 9 van Aanhangsel “E”.  

 

22.3 Ek doen respekvol aan die hand dat die Volbank dit self nie in enige opsig in 

hierdie verband wanvoorgelig of ‘n mistasting begaan het nie. 

 

22.4 Ek doen voorts respekvol aan die hand dat die Volbank se gevolgtrekking en 

bevinding in hierdie verband in ooreenstemming is met die duidelike en 

ondubbelsinnige bepalings van klousule 8 van die ooreenkoms asook Artikel 27 

van Wet 68 van 1981 en dat daar geen redelike vooruitsig is dat ‘n ander Hof op 

appèl tot ‘n ander bevinding in hierdie verband sal kom nie.  
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22.5 Gevolglik doen ek respekvol aan die hand dat die applikante wat betref hierdie 

grond vir die aansoek geen redelike vooruitsig op sukses aangetoon het nie.  

 

23. 

AD PARAGRAAF 28 

 

28.1 Ek ontken dat die kansellasie van die ooreenkoms teenstrydig met die 

gemeenskapsbelang is. 

 

28.2 Ek ontken ook dat die kansellasie van die ooreenkoms gewetenloos of afstootlik 

onderdrukkend is soos beweer – die eerste applikant is nie net 30 dae gegun om 

haar versuim reg te stel nie, maar inderdaad meer dan vyf maande.  

 

28.3 In die vyf maande wat die eerste applikant gegun is voor kansellasie van die 

ooreenkoms, het sy geen vinger verroer om haar versuim reg te stel of redes aan 

te voer waarom sy verskoon moet word van nakoming van sodanige 

verpligtinge nie.  

 

28.4 Die eerste applikant het vanaf Mei 2008 eenvoudig die eiendom okkupeer en 

gebruik asof sy nie enige kontraktuele verpligtinge het nie.  

 

28.5 Ek doen respekvol aan die hand dat die eerste applikant se versuim nie net geleë 

is in haar nalate om die vereiste paaiemente te betaal nie, maar dat sy ook haar 

kontraktuele verpligtinge in verskeie ander opsigte nagelaat het.  
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28.6 Ek wens ook respekvol die agbare Hof se aandag daarop te vestig dat die 

inleidende gedeelte van klousule 8 van die koopooreenkoms as volg bepaal: 

 

“Alle betalings kragtens hierdie ooreenkoms sal vry van bankkoste of kommissie en 

sonder enige aftrekkings of verrekenings aan die verkoper gemaak word …” (My 

onderstreping) 

 

28.7 Ek wens derhalwe op hierdie stadium reeds aan die hand te doen dat die eerste 

applikant in elk geval nie geregtig was om enige betalings te weerhou ter 

toepassing van enige skuldvergelyking nie. 

 

28.8 Voorts wens ek daarop te wys dat klousule 11.2 van die koopooreenkoms as volg 

bepaal: 

 

“Vanaf die okkupasiedatum sal die kopers aanspreeklik wees vir die betaling van alle 

erfbelastings, verdere munisipale heffings en rekeninge ten opsigte van dienste wat 

gelewer word.” 

 

28.9 Uiteraard, so doen ek aan die hand, was die eerste applikant verplig om hierdie 

bedrae aan die betrokke munisipaliteit te betaal en kan sy eweneens nie hierdie 

betalings weerhou op grond van enige beweerde skuldvergelyking nie.  

 

29. 

AD PARAGRAAF 29 
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29.1 Hier, net soos in die oorspronklike aansoek en die appèl voor die Volbank, neem 

die eerste applikant blykbaar die standpunt in dat kansellasie van die 

ooreenkoms noodwendig tot gevolg het dat sy die volle bedrag wat betaal is, sal 

verbeur.  

 

29.2 Wat natuurlik in gedagte gehou moet word is dat die eerste applikant die nodige 

remedies tot haar beskikking het om verbeuring van die betaalde bedrag te 

vermy en wel uit hoofde van die Wet op Strafbedinge, Wet 15 van 1962, wat juis 

ten doel het om ‘n kontraksparty te beskerm teen onredelike en arbitrêre 

verbeuring.  

 

30. 

AD PARAGRAWE 30 EN 31 

 

Die bewerings hierin vervat word erken.  

 

31. 

AD PARAGRAAF 32 

 

In die lig van dit hierintevore gestel betreffende die inhoud van klousule 8, word dit 

ontken dat die eerste applikant kwytgeskeld is van die betaling van die paaiemente vir 

November en Desember 2007.  

 

32. 

AD PARAGRAAF 33 
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32.1 Dit word ontken dat aanvaar moet word dat die bedrag van R32,246.90 deur die 

eerste applikant aan die respondente betaal is.  

 

32.2 Hierdie bedrag was klaarblyklik nooit deur die eerste applikant aan die 

respondent betaalbaar nie, maar wel aan die verskaffer van die betrokke dienste 

en die instansie wat die belastings hef, synde die betrokke munisipaliteit.  

 

32.3 Die afstanddoening van vonnis het eenvoudig nie tot gevolg gehad dat hierdie 

kontraktuele verpligting om aan die munisipaliteit te betaal, ophou bestaan het 

nie.  

 

33. 

AD PARAGRAAF 34 

 

Hierdie opmerking van die Volbank was in my submissie ‘n suiwere obiter dictum.  

 

34. 

AD PARAGRAAF 35 

 

Die bewerings hierin vervat word erken.  

 

35. 

AD PARAGRAAF 36 
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Die derde kostebevel was ten opsigte van ‘n aansoek om sekerheidstelling en is eers 

takseer nadat die aansoek in die Hof van eerste instansie aangehoor is.  

 

36. 

AD PARAGRAAF 37 

 

Die getuienis wat die eerste applikant nou wens in te voer, was nooit geopper by wyse 

van getuienis voor die Hof van eerste instansie of die Volbank nie.  

 

37. 

AD PARAGRAAF 38 

 

37.1 Hierdie bewerings is nie die waarheid nie en word ontken.  

 

37.2 Dat hierdie bewering in ‘n belangrike opsig leuenagtig is, blyk uit die feit dat die 

aansoek in die Hof a quo aangehoor is op 18 September 2009, terwyl die uitspraak 

gelewer is op 13 November 2009 en terwyl die laaste kostebevel eers takseer is op 

12 November 2009 volgens die eerste applikant se eie weergawe. 

 

37.3 Ek doen respekvol aan die hand dat wat erken is en nie erken is nie, in ‘n ander 

aansoek om verlof tot appèl totaal ontersaaklik is. 

 

37.4 As die getuienis so wesenlik is as wat die applikante wil voordoen, dan ontstaan 

die vraag waarom dit nie pertinent in eedsverklarings as getuienis voor die Hof 

van eerste instansie of die Volbank geplaas is nie.  
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37.5 Ek weet in elk geval nie na watter “trial” hier verwys word nie.  

 

37.6 Ek ontken in elk geval dat die applikante se beroep op skuldvergelyking of          

–verrekening regtens water hou in die lig van die duidelike en ondubbelsinnige 

inhoud van klousule 8 van die ooreenkoms hierintevore na verwys.  

 

38. 

AD PARAGRAWE 39 EN 40 

 

38.1 Soos tevore aangetoon is hierdie bewerings nie feitelik korrek wat betref die 

tydstip van kansellasie van die ooreenkoms en die aanhoor van die aansoek nie.  

 

38.2 Wat meer is, is die eerste applikant in die lig van die kontraksbepalings nie 

geregtig om skuldvergelyking toe te pas nie.  

 

39. 

AD PARAGRAAF 41 

 

Soos blyk uit die uitspraak van die Volbank is hulle bevinding daarop baseer dat die 

verweer van skuldvergelyking nooit geopper is nie, terwyl die berekenings bloot obitêr 

gedoen en behandel is.  

 

40. 

AD PARAGRAAF 42 
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40.1 Hierdie bewerings is weereens nie feitlik korrek nie en word ontken.  

 

40.2 Die getuienis voor die Hof a quo, en welke die Volbank geroepe was om te 

oorweeg, het, wat die applikante betref, soos gebruiklik bestaan uit ‘n 

antwoordende verklaring.  

 

40.3 Nêrens in die antwoordende verklaring is enige direkte of indirekte verwysing te 

vinde na enige kostebevel of getakseerde koste nie.  

 

40.4 Daar is trouens nie enige verwysing na die afstanddoening van vonnis en die 

beweerde gevolge daarvan nie en word daar in geen direkte of indirekte wyse 

gesteun op ‘n verweer van skuldvergelyking nie.  

 

40.5 Die bewering dat die “indebtedness formed part of the record” is eenvoudig 

onwaar en ontken ek dat die Volbank geroepe was om geregtelik kennis daarvan 

te neem. Die kostebevele is verleen en takseer met betrekking tot ander sake dan 

die een bereg deur die howe a quo.  

 

40.6 Die kwessie van ‘n verweer van skuldvergelyking is in my submissie duidelik ‘n 

nagedagte wat nooit vantevore behoorlik geopper is (behalwe in argument voor 

die Volbank) nie en met welke “verweer” die applikante nou by die 

spreekwoordelike agterdeur wil insluip in stryd met klousule 8 van die 

koopkontrak en sonder dat die respondente behoorlik geleentheid gehad het om 

hierop te reageer.  
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41. 

AD PARAGRAAF 43 

 

41.1 Ek wys weer daarop dat die eerste applikant reeds in Mei 2008 in herbesit 

geplaas is. 

 

41.2 Die applikante probeer hier weereens getuienis lei wat nooit tevore voor enige 

Hof geplaas is nie.  

 

41.3 Ek het geen keuse anders as om te ontken dat dit die rede vir enige versuim van 

die eerste applikant kon wees nie – die eerste applikant was lank voor dit al in 

versuim gewees.  

 

42. 

AD PARAGRAAF 44 

 

42.1 Hierdie aspek is behoorlik deur die Volbank oorweeg. 

 

42.2 Ek ontken dat die bevel van die Hof a quo onredelik is in die lig daarvan dat die 

eerste applikant alle geleentheid gegun is om haar versuim reg te stel en net 

haarself te blameer het dat die Hof a quo die bevel verleen het.  

 

43. 

AD PARAGRAAF 45 
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Die bewerings hierin vervat word erken.  

 

44. 

AD PARAGRAAF 46 

 

Ek verwys eerbiediglik na dit hierintevore uiteengesit.  

 

45. 

AD PARAGRAWE 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 EN 55 

 

45.1 Ek ontken dat die Volbank enige mistasting begaan het wat betref die benadering 

neergelê in die saak van Barkhuizen vs Napier of in enige van die ander opsigte 

soos beweer.  

 

45.2 Die Volbank het in alle opsigte die geldende regsbeginsels korrek en op ‘n 

beredeneerde wyse aan die hand van die feite voor die Hof toegepas.  

 

46. 

AD PARAGRAWE 56 EN 57 

 

In die lig van dit hierintevore uiteengesit word hierdie bewerings ontken asof met 

elkeen afsonderlik gehandel is.  

 

47. 

AD PARAGRAAF 58 
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47.1 Ek ontken dat die applikante die vereistes vir die aangevraagde regshulp 

bevredig het.  

 

47.2 Gevolglik word die agbare Hof eerbiediglik versoek om die aansoek met koste 

van die hand te wys. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

BEëDIG en GETEKEN te                         op hierdie            dag van                                2013 

deur die deponent wie verklaar dat hy ten volle bewus is van die inhoud van die 

verklaring, dat hy dit verstaan en begryp en dat hy geen beswaar het teen die aflê van 

die voorgeskrewe eed nie en dat hy dit as bindend beskou. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

KOMMISSARIS VAN EDE 

AREA: 

HOEDANIGHEID: 


