
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Juan

Voornaam
Clarinda

Achternaam

Vul hier je naam en achternaam in voor je verde gaat.

Datum dienst
4-10-2020

Begin tijd dienst:
15:00 - 23:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Patrouille firma

Is er een ID formulier aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Aankomst tijd cruise ship:
 

Vertrek tijd cruise ship:
 

Ronde's
Ronde 1
Begin tijd ronde: Ronde rapport:



15:25 Clarinda 4 October 2020 avond dienst..
Ronde vandaag..
Jongen zijn 4 keren op pier gekomen ..
Als ik ga om te zeggen dat mag niet Springen ze in zee.
Daarom ik hebt patruya Puriel geroept ..
Om 15:55 om te zeggen wat is bezig aan gebueren op pier zuid..En patruya 
heeft polite gebelt .
Eerste keer heeft de politie niet gekomen..ik hebt patruya weer gebelt zegt 
dat de jongen is weer op pier
Daarna Puriel weer politie gebelt ..
Over paar muniten heeft politie gekomen om 17:15
En ze heeft gestop op de pier gekomen..

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
Delta

Noteer hier ook de kentekens van de auto's

Is er een incident upload hier een foto:
Mocht er iets gebeuren in je dienst dan kan je hier een foto uploaden van het voorgeval.

Hoe vaak is patrouille langs geweest in je dienst 
?
2

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd 
heeft op je post.

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
15:55.  17:40

Evaluatie van je dienst
Laat hier ons weten hoe je dienst ging en wat er anders zou 
moeten volgens jou.

 Zeer 
slecht

Slec
ht

Gemid
deld

Go
ed

Zeer 
goed

Hoe ging je dienst ?     

Was patrouille goed 
berijkbaar ?     

Was alles duidelijk voor je 
?     

 

Handtekening medewerker  


