
Rapportage WEB WTTP
Naam
Fernando

Voornaam
Crestian

Achternaam

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

Datum dienst
4-10-2020

Begin tijd dienst:
14:30 - 22:30

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Helm aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hesje 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hek pasje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Fluitje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Is de magnetron schoon?
 Ja   Nee  

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
19:00

ronde rapport:



Gbzh
 Gisteren heeft AD Gonzalez niet get Hoeven
Ik crestian gesteren toen hij  me is aflossen heb ik hem gezegt dat hij in het 
log boek JTTP moet  schrijven toch 
heeft het niet gedaan 
De gene die ND heeft gewerkt bij JTTP  heeft ook niet geschreven  in het log 
boek 
Manzana is nieuw gekomen die schrijft wel in het log boek 
AD als  er een open  post is   bij  JTPP is het beter  dat Julie Manzana zet 
Gonzalez kan niet eens kenteken registratie 
DD van 30-9-20 heeft Montuer Campagnard het grote Light boven 
portierhuis verandert.
DD van4-9-20 het light gooide near boven.
Patrouille Bruntlie en Frans waren gekomen  bij  JTTP
Bruntlie is gestaan in het bak van het pickup.
Hij heeft  het light weer naar be beneden laten gooien.
De moeren van het brackets van het Light waren los
Als het goed is laten het  camera beheld terug draaien Zodat ze kunnen zien 
dat Niemand is gekomen an het light boven portierhuis JTTP 7

Gonzalez  heeft  dag dienst gewert  bij JTTP van morgen 4-10-20 hij heeft 
alweer niet geschreven in het log boek



Toegangs controle
Toegangs controle 1
Naam van bezoeker:
 

Voornaam
 

Achternaam

Tijd van bezoeker
 

Kenteken nummer:
 

Sedula ingenomen ?
 Ja   Nee  

WEB guest pas gegeven ?
 Ja   Nee  

Hoe veel auto's zijn er op het terrein ? en noteer de kentekens
3

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 
?
1

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

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
 

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 Patrouille Handtekening


