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Area Beskrywing Grootte Gidsprys

Durbanville 1 kantoorspasie met klein kombuis. 2 parkeerplekke. Huurinkomste
R5500 p.m.

57m
2

R820 000

Kuilsrivier 4-slaapkamerhuis met 2 braai-areas. 704m
2

R1 850 000

Kuilsrivier 4-slaapkamerhuis met aparte woonstel. Skouhuis Sondag 28 Mei vanaf
14:00 tot 17:00

983m
2

R2 150 000

Worcester Ruim 5-slaapkamerhuis met groot, moderne kombuis. Potensiële
huurinkomste R15 000 p. m.

1480m
2

R3 000 000

Worcester 3-slaapkamerhuis met 2-slaapkamerwoonstel vas aan onderdakbraaier 1041m
2

P.O.A

Malmesbury Vyf 2-slaapkamermeenthuise met oopplan leefarea en moderne kombuis. 2160m
2

R975 000 p/unit

Malmesbury 4 slaapkamers, 3 badkamers, 2 leefareas, ontbytkamer, kombuis met
aparte opwasarea, bediendekwartiere.

2042m
2

R2 600 000

Mosselbaai 2-slaapkamerwoonstel met sitkamer, kombuis. 1 motorhuis.
Huurinkomste R4 500 tot R5 000 p.m.

66m
2

R490 000

Macassar Besige selfsorgkampeerterrein met kapasiteit van 120 kampers en 3
huise wat akkommodasie vir 12 mense bied.

7ha R12 000 000

PLOTTE Pierre van Ryneveld Mosselbaai Laaiplek/ 869m2 / R620 000 / 819m2 / R440 000 | / 538m2 / R990 000
Caledon Paternoster Gansbaai/ 2840m2 / R750 000 | / 2.19HA / R1 000 000 / 595m2 / R395 000
Tulbagh Knysna/ 1005m2/ R160 000 | / 1135m2/ R700 000

VEILINGSDATUM: WOENSDAG, 31 MEI OM 12:00

PLEK: MAINSTRAAT 222, RONDEBOSCH

VIR BIEPAKKETTE/VEILINGSVOORWAARDES/PRE-VEILINGSAANBIEDINGE –
E-POS: | |info@rawsonauctions.com www.rawson.co.za/property/auctions facebook.com/RawsonAuctions

Bellville Netjiese 2-slaapkamerwoonstel met groot sitkamer, eetkamer, kombuis
en balkon.

101m
2

R820 000

’n Veelsydige huis in Kleinmond, wat as een 
groot woning of drie afsonderlike wooneen-
hede gebruik kan word, word per stille ten-
der deur Rawson Auctions Western Cape op-
geveil.

Die eerste eenheid is op die grondvloer aan
die linkerkant van die eiendom. Dit het drie 
slaapkamers, twee badkamers, ’n oopplan-sit-
en-eetkamer, ’n kombuis en ’n private patio 
met ’n braai. 

Die tweede eenheid op die boonste vloer 
aan die linkerkant van die eiendom, het die-
selfde samestelling as die eerste eenheid en 
’n balkon met asemrowende uitsigte. 

Die derde eenheid is ’n enkelpersooneen-
heid aan die regterkant op die boonste vloer. 
Dit het ’n oopplan-sit-en-eetmaker wat ’n 
kombuis insluit en ’n private patio met ’n 
braai.

Die huis het ’n gevestigde tuin en drie mo-
torhuise.

Die huis is groot en lyk soos ’n villa, sê Ta-
nya Jovanovski, franchisehouer van Rawson 
Auctions Western Cape.

Die huis beslaan 518 m² en die erf 654 m².
Rawson beskou dit as ’n goeie beleggingsei-

endom met panoramiese berg- en see-uitsigte.
Eenheid een word tans teen R6 500 per 

maand verhuur tot Januarie 2018.
Die veiling is per stille tender en die sper-

tyd vir aanbiedings is 31 Mei om 12:00.
Die reserweprys is R2,7 miljoen, maar alle

aanbiedings sal oorweeg word. Aanbiedings 
kan by die Rawson-eiendomsgroep se hoof-
kantoor by Hoofweg 22, Rondebosch, afgele-
wer word. 

Vir meer inligting of om ’n afspraak te reël
om die eiendom te besigtig, skakel vir Keith 
Evans of Tanya Jovanovski by onderskeide-
lik 082 749 9284 en 021 837 1700. 

Die  veelsydige  huis  in  Kleinmond  in  die  Wes
Kaap  word  per  stille  tender  deur  Rawson 
Auctions  Western  Cape  opgeveil.

Belegging in 
Kleinmond 
opgeveil

Elma  Kloppers

Landwyd bestee eiendomsont-
wikkelaars miljoene rande
aan nuwe kantoorontwikke-

lings, wat pasgemaak word vir 
spesifieke voorkeur- korporatie-
we huurders.

Giflo Developments is tans in
die finale fase met die konstruk-
sie van ’n nuwe hoofkantoor vir 
Dark Fibre Africa (DFA), ’n 
maatskappy wat optieseveselnet-
werke bou en besit. Remgro het 
’n belang van 51,9% in DFA. 

Dié nuwe hoofkantoor met 
ruimte van 4 141 m² word teen ’n 
koste van R80 miljoen in die ge-
sogte kantoornodus Doringkloof 
in Centurion opgerig. 

“Die kantore is goed geleë teen-
aan die N1-snelweg vir goeie sig-
baarheid en langs die Botha-wis-
selaar vir uitstekende toegang,” 
sê Michiel Scharrighuisen, ’n di-
rekteur van Giflo Developments. 
Die nodus trek voordeel uit die 
opgradering van Alexandrastraat 
en die wisselaar wat dit sal ver-
bind met Nellmapiusstraat, asook 
die tweede fase van die Gautrein-
roete en die Irene-stasie wat be-
plan word.

Hy sê die deurslaggewende fak-
tor vir DFA was dat Giflo hom ’n 
vyfjaaropsie gebied het vir ’n toe-
komstige uitbreiding op die per-
seel, wat in totaal 7 700 m² be-
slaan. Die uitbreiding sal neer-
kom op ’n tweede gebou met ’n 
bruto verhuringsruimte van on-
geveer 3 300 m². 

’n Verdere trekpleister vir DFA

was die kombinasie van sigbaar-
heid en maklike toegang tot die 
N1-snelweg en die nabyheid van 
Pretoria, Midrand en Johannes-
burg.

Die gebou word toegerus met 
energiedoeltreffende komponen-
te, onder meer LED-beligting, be-
wegingsensors en wateropgaar-
tenke.

Vir sekuriteit is daar onder 
meer kringtelevisiekameras, toe-

gangsbeheer by die ingange, ’n 
elektriese heining en infrarooika-
meras.

Die verwagte voltooiingsdatum
is Augustus 2017, waarna DFA in 
September sy intrek sal neem.

Giflo beplan om in 2019 ’n nu-
we winkelsentrum van 10 000 m² 
op ’n perseel oorkant die snelweg 
saam met Abland te ontwikkel.  

Op ’n prima perseel in Century
City in Kaapstad het bouwerk 

aan ’n nuwe kantoorontwikke-
ling van 16 300 m² begin, wat nu-
we streekskantore vir Discovery 
insluit.

Sable Park, wat deur die Rabie
Property Group teen ’n koste van 
R460 miljoen opgerig word, gaan 
twee vierverdiepinggeboue met 
ruimte van onderskeidelik 
8 000 m² en 8 300 m² behels.

Dié byderwetse geboue gaan 
aan Sableweg front met goeie sig-

baarheid en panoramiese uitsigte 
op Tafelberg en Tafelbaai.

Discovery se Kaapstadse perso-
neel gaan van elders in Century 
City na die groter gebou van dié 
ontwikkeling trek, omdat hul be-
staande huurkontrak verval.

Die ander gebou, wat ideaal is
vir ’n groot gebruiker wat ’n ste-
wige korporatiewe stelling wil 
maak, word só ontwerp dat dit 
ook onderverdeel kan word om 

kleiner gebruikers te huisves, sê 
Colin Anderson, ’n direkteur van 
Rabie.

David Pierre-Eugene, hoof van
groepsgeriewe by Discovery, sê  
die bestaande huurkontrak moes 
hernieu word, en die groep was 
op die uitkyk vir ’n nuwe perseel 
waar hy in een gebou gekonsoli-
deer kon word, met die opsie vir 
uitbreiding. 

“As deel van ons soeke na ’n 

nuwe perseel, het ons ook na ont-
wikkelings buite Century City 
gekyk, maar gevind dat dit van-
uit die perspektief van ligging, 
gerief en openbare geriewe, die 
beste ligging is om in ons behoef-
tes te voorsien.” 

Sable Park is in die Bridge-
ways-nodus, die nuwe kommer-
siële en gasvryheidspilpunt in 
Century City. 

Die nodus huisves verskeie 
voorkeurmaatskappye, onder 
meer Absa, Chevron, Philip Mor-
ris, Thomson Reuters, Master-
card en die Rabie Property 
Group.

Anderson sê die geboue is ont-
werp as ’n groen ontwikkeling en 
gaan by die Suid-Afrikaanse 
Raad vir Groenbou geregistreer 
word vir ’n vierster-groengrade-
ring. 

’n  Kunstenaarsvoorstelling  van  die  nuwe  hoofkantoor  wat  Giflo  Developments  vir  Dark  Fibre  Africa  (DFA)  in  Doringkloof  in  Centurion  bou.   

Nuwe kantore skiet landwyd op
Nuwe ontwikkeling in 
Doringkloof in finale fase

’n Ruim huis in Waverley in Jo-
hannesburg word volgende week 
deur Park Village Auctions (PVA) 
opgeveil. Dit is ideaal vir ’n ge-
maklike gesinslewenstyl, sê Jaco 
du Toit van PVA.

Dié enkelverdiepinghuis in 
Murraystraat het ’n ingangs-
portaal, ’n sitkamer, ’n eetkamer, 
’n gesinskamer, ’n kombuis, drie 

slaapkamers (waarvan die hoof-
slaapkamer sy eie badkamer het), 
’n badkamer, ’n studeerkamer, ’n 
gastetoilet, ’n gastesuite met ’n 
bad- en ’n pakkamer, en ’n patio 
met ’n braaigebied.

Verder is daar twee dubbel-
motorhuise, huishulpverblyf en ’n 
swembad. Die totale eiendom be-
slaan 1 564 m².

“Die huis het ’n goeie uitleg, 
waar die ruim kamers op die ag-
tertuin en die swembad uitkyk,” 
sê Du Toit. Hy meen dit is geskik 
vir die gesin wat van ruimte en 
onthaal hou.

Die gebied is sentraal geleë en 
na aan verskeie gevestigde skole 
en winkelsentrums.

Die veiling word op 30 Mei om

11:00 op die perseel van die eien-
dom gehou. Die huis kan Sondag 
van 12:00 tot 16:00 besigtig word.

Belangstellende partye kan ook
die huis op PVA se webwerf, 
www.parkvillageauctions.co.za, 
besigtig deur die verwysings-
nommer 12758 te gebruik.

Vir meer inligting, skakel 
011 789 4375.

Dié  ruim  huis  in  Waverley  in  Johannesburg  word  op  30  Mei  deur  Park  Village  Auctions  opgeveil.

Ideale gesinshuis kom onder die hamer

’n  Kunstenaarsvoorstelling  van  die  nuwe  Sable  Parkkantoorontwikke
ling  in  Century  City,  wat  ’n  streekskantoor  vir  Discovery  gaan  insluit. 

‘‘’n  Trekpleister  vir  DFA 
was  die  kombinasie 
van  sigbaarheid  en 
maklike  toegang  tot 
die  N1snelweg.
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AFSLAERS GAUTENG

Phil Minnaar
VEILING: BOEDEL WYLE D.M. KRAUSE
(MEESTERSVERWYSINGSNO. 22/2014)

22 HUISE EN 4 HOSTELLE
– WITBANK –

WOENSDAG 2017 OM 11:0031 MEI

Tel: 012 343 3834 Faks: 012 343 2789
www.philminnaarauctioneers.co.za

E-pos: philmauc@mweb.co.za

GROOTTE: ± 2.5840 HA
VERBETERINGE: 22 Huise – 16 x 3-slk-, 3 x 4-
slk-, 3 x 2-slk-huise elk met huishulpkwartiere, 2 x
14-slk-hostelle en 2 x 10-slk-hostelle, 100 000 liter-
watertenk en boorgatpomp.
BESIGTIGING: Kontak Deon Krause @
082 215 9656
BETALING EN VOORWAARDES: 10% Deposito
en 4% afslaerskommissie plus BTW. Saldo binne
30 dae na bevestiging. Bieërs moet registreer om
te kan bie en bewys van oorspronklike ID en
woonadres verskaf.

GED 35 (GED VAN GED 1) VAN DIE PLAAS

BLAAUWKRANS 323, JS MPUMALANGA

GPS: -25.949688, 29.145793 - R555

BLACKHILL PROVINSIALE PAD

X1TJLE5N-BT260517


