
Rapportage SSO
Naam
Marcelo

Voornaam
Sintjago

Achternaam

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

Datum dienst
11-5-2020

Dienst tijd:
16:45 - 00:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Pasje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Sleutels uit de kast ?
 Ja   Nee  

Sleutel in de kast ?
 Ja   Nee  

ronde:
Druk op toevoegen ronde om een tabel aan te maken waar je een ronde rapport kunt schrijven.

ronde 1
begin ronde tijd:
16:48

Ronde rapport:
Mijn dienst begint werknemers van SSO Apna was nog steeds binnen en 
schoonmakers waren aanwezig een meneer van SSO Apna was bij mij geweest 
om te informeren dat er storingen zijn bij de cooling systeem en de storing hok 
zal open blijven en rond 19 uur komt er iemand van home cooling voor het 
storing

ronde 2
begin ronde tijd:
17:55

Ronde rapport:
Terreincontrole er staat verschillende dienstauto's gecontroleerd en er een van 
de dienstauto buiten de terrein aan de kant van de notaris

ronde 3
begin ronde tijd: Ronde rapport:



19:50 Verdiepings controle ik ga naar boven balkon deur opslote nooddeuren 
gecontroleerd en sluiten lichten uitdoen WC gecontroleerd de wC flush niet 
automatisch verder alles in orde geen bijzonderheden

ronde 4
begin ronde tijd:
20:50

Ronde rapport:
Om 20:45 kwam de koolmonteur binnen  hij ging weer weg om 21:25 de erop zijn 
gestart.

ronde 5
begin ronde tijd:
21:45

Ronde rapport:
Overal gecontroleerd merkte ik dat de erco's doet weer niet ze valt weer uit. 
Terreincontrole alles is onder controle geen bijzonderheden

ronde 6
begin ronde tijd:
22:38

Ronde rapport:
Terreincontrole alles in orde geen bijzonderheden verdiepings controle alles in 
orde geen bijzonderheden

ronde 7
begin ronde tijd:
23:40

Ronde rapport:
Laatste ronde overal gecontroleerd en alles is goed geen bijzonderheden

Zijn de hekken gesloten ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Zijn de nood deuren gesloten ?
 Ja   Nee  
Controller of de nood deuren goed 
dicht zijn.

Zijn alle lichten uit ?
 Ja   Nee  
Controller of alle lichten uit zijn in het pand.

Zijn alle lichten aan ?
 Ja   Nee  
Zet alle lichten aan in de 
ochtend.

Zijn de nood deuren geopend ?
 Ja   Nee  
Zijn de nood deuren geopend in de ochtend ?

Generator gecontroleerd ?
 Ja   Nee  

Zijn er schoonmakers aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Tijd aankomst:
16:54

Tijd vertrek:
19:50



Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.
Terreincontrole generator gecontroleerd er zijn werkzaamheden op het parkeerplaats van fietsen en 
brommers er ligt verschillende bouw materialen op het terrein heb foto genomen het fietsen rek staat 
weer op zijn plek het deur van de vluchttrap was open gelaten  zie foto's. En boven op het dak waren 
werknemers van dakbedekkingen bedrijf bezig .

Is er een incident upload hier een foto:
15892329781426653904928682767964.jpg

15892329976892862950154110623925.jpg

15892330116877812042143451825597.jpg

1589233030022464115479355148944.jpg

15892330572396361310793004145403.jpg

15892330739668616687760836992766.jpg

15892330908199091597965622189234.jpg

15892332164701465661605211788289.jpg

15892332595265046173769418260278.jpg

15892332903975878783345800583224.jpg

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 ?
22:20

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 Handtekening patrouille:


