
 

www.Pluk-de-Dag.nl 
 

Adres: Enzerinckweg 12 – 246 

7251KA Vorden NL 

 

E-mail: reservering@Pluk-de-Dag.nl 

Mobiel: +31(0)6 208 96 842 

 

 

 

Dank voor uw interesse in onze stacaravan Pluk de Dag. 

Locatie Recreatiebospark De Reehorst te Vorden, gemeente Bronckhorst. 

 

Particuliere verhuur, reserveringen uitsluitend via eigen website: www.Pluk-de-Dag.nl 

Voor informatie kunt u ons per e-mail bereiken: reservering@Pluk-de-Dag.nl 

 

Onze stacaravan is gelegen in een gemoedelijke & sfeervolle bosachtige omgeving, volop 

privacy beschikbare oppervlakte ca. 380m2 incl. parkeergelegenheid op eigen terrein. 

 

Vanuit het recreatiebospark zijn algemene regels opgesteld: 

 

✓ De receptie is op gezette tijden geopend. 

✓ De openingstijden zijn bij de receptie aangegeven. 

✓ Op het park geldt voor al het verkeer stapvoets rijden, max. 5 km/h. 

✓ Parkeer uw auto altijd op uw eigen standplaats. 

✓ De entree van het park door de slagboom toegankelijk tussen 08.00 en 23.00 uur. 

✓ Geluid van radio / TV en andere geluidsdragers mogen uw buren niet storen, 

‘s-avonds na 22.30 uur tot/met 8.00 uur dient het op het park stil te zijn. 

✓ De algehele nachtrust geldt van 23.00 uur tot 8.00 uur. Indien u s’avonds buiten 

zit, maak dan geen lawaai maar houdt rekening met hen die al slapen. 

✓ Balspelen en dergelijke zijn niet toegestaan op de paden en of de wegen. 

✓ Zondagsrust: ophangen wasgoed is op zondag niet toegestaan. 

✓ Huisvuil container: enkel normaal keukenafval, geen grof vuil. 

✓ Huisvuil dient in afgesloten zakken aangeleverd te worden. 

✓ Containers huisvuil; papier, glas en vet staan bij elkaar achter de receptie. 

✓ Open vuur en hout stoken is verboden op het park. 

✓ BBQ’en is toegestaan, mits er een emmer water bij de BBQ staat. 

✓ Maandverband / jus / soep / frituurvet / keukenpapier e.d. nooit in het toilet. 

 

Specifieke aanvullende huisregels, stacaravan Pluk de Dag: 

 

✓ In de stacaravan mag niet gerookt worden, buiten ivm brandgevaar: eigen risico.  

✓ BBQ: naast de emmer water, BBQ op het grind plaatsen bij gebruik. 

✓ Huisdieren: het is niet toegestaan deze op de bedden / bank te laten.  

✓ Electrische apparaten: niet te veel tegelijk aan zetten i.v.m. uitval elektra. 

 

In z’n algemeenheid geldt, bij storingen en/of vragen eerst contact met de verhuurder. 

 

+31(0)6 406 82204 
 

Dank voor uw vertrouwen, met vriendelijke groet, 

Joachim Sabri Akkul – Bijenhof & Kim Bijenhof – Akkul. 


