
K2: Oefening 2 :Memo 

Die maandelikse munisipaleheffing vir 'n huis bestaan uit twee dele: 

• 'n Verwyderingsheffing: Hierdie heffing word gebaseer op die waterverbruik. Die 

tarief word bepaal vanaf 'n tabel. Daar word veronderstel dat 70% van die water wat 'n 

huishouding in 'n maand verbruik, die volume van die riool aandui. 

• 'n Vaste Koste wat as volg bereken word: 

Vaste Koste = 0,1842c x (munisipale waardasie van die eiendom -R80 000) ÷12. 

 

Bloktarief Verbruik (in kl) Tarief / kl (in Rand) 

1 0-8 0,00 

2 9-16 2,30 

3 17-30 4,42 

4 > 30 5,00 

 

1.1  Bereken korrek tot die naaste kiloliter, die riool volume indien 'n huishouding  

 22 kl water verbruik. Antw:
𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
× 𝟐𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟒𝒌𝒍 ≈ 𝟏𝟓𝒌𝒍    (3) 

1.2  Wat is die toepaslike tarief en koste wat gebruik sal word om die rioolkoste te bepaal 

 vir die volume riool soos in 1.1 bereken Antw: 𝟐, 𝟑𝟎𝒌𝒍 × 𝟕 = 𝑹𝟏𝟔, 𝟏𝟎  (3) 

1.3  Bereken die vaste koste bedrag indien die eiendom gewaardeer is vir R1,2 miljoen. 

 Gee jou antwoord in die mees toepaslike eenheid     (4) 

 Antw: 𝟎, 𝟏𝟖𝟒𝟐 × (𝟏 𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 − 𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎) ÷ 𝟏𝟐 = 𝟏𝟕 𝟏𝟗𝟐𝒔𝒆𝒏𝒕 = 𝑹𝟏𝟕𝟏, 𝟗𝟐 

1.4 Wat is die totale rekening vir hierdie huishouding?     (2) 

 Antw: 𝑹𝟏𝟔, 𝟏𝟎 + 𝑹𝟏𝟕𝟏, 𝟗𝟐 = 𝑹𝟏𝟖𝟖, 𝟎𝟐 

1.5  Lewer kommentaar op die akkuraatheid van die volgende stelling: "as die waarde 

 van die eiendom R80 000 of minder is, is daar geen vaste koste heffing betaalbaar 

 nie." ('n bedrag van R0,00 sal by die maandelikse rekening bygevoeg word). 

 Jy moet jou antwoord motiveer. ( Geen motivering, geen punte.)   (3) 

 Antw: 𝟎, 𝟏𝟖𝟒𝟐 × (𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 − 𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎) ÷ 𝟏𝟐 = 𝑹𝟎 

 Die waardasie van die huis en die 80 000 wat afgetrek word in die formule is die 

 selfde, dus maal jy met 0 in die formule en dit moet 0 wees. Hoe duurder huis jy 

 het hoe meer betaal jy. 


