
Rapportage WEB Hato
Buurtbewoners rondom de locatie van WEB HATO hebben de mogelijkheid om bij 
overlast contact op te nemen met de Security post van WEB Hato waar jullie als 
beveiligers de telefoon beantwoorden.

Onze beveiligers dienen het volgende te doen:

* Rustig blijven en de mensen beleefd en netjes te woord staan.

   - NEEM DE TELEFOON OP DEZE MANIER OP: BONNOCHI U SPREEKT MET (NAAM 
BEVEILIGER) 
      BEVEILIGING WEB HATO WAAR KAN IK U MEE VAN DIENST ZIJN!!!

* Luister goed naar de klacht van de bewoner(s) en vertel ze dat je direct actie gaat 
ondernemen.

* Bel vervolgens direct met spoed de operator!

* In geval van incidenten direct contact opnemen met Dario of Arthur.

* HET IS BELANGRIJK DAT DIT GOED, NETJES EN SNEL AFGEHANDELD WORD.

Bij vragen contact opnemen met Dario



Naam
Michael

Voornaam
Rsphaela

Achternaam

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

Datum dienst
9-6-2020

Begin tijd dienst:
23:00 - 07:00

 

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 ?
 

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
23:43

ronde rapport:



Ik samen met security Alberto  oke vandag 10 min
Laat  maar  goed  ik ben Wel 
Ik ga mijn eerste rond kontrol maken opmhet hele 
Terrein zo il ga naar binnen  ga naar garage  ook
Naast de zee kant door naar  noordpost  door het 
Terrein naar achtena de 2 grootte tanks  rond door
Langs de hek  en terug naar buiten ga ik naar zuidpost
Alles was in orde oke  13 pick up en 15  truk s
Tijd van terug  was om 00.20 am

Nu ga Alberto  zijn  rond kontrol maken
Tijd was om  00 .55 am
Alberto was binnen gegaan alles kontroler en
Hij merk dat water lek was bij de grootte tanks
Hij heeft operette geroep en het is opgelost
Verl water is geloop  zo hij gaat door mey zijn
Kontrol  op terrein maarvoor de rest was alles on  on
Zo ver zo goed voor  de eerste rond kontrol

ronde 2
Begin tijd ronde:
02:14

ronde rapport:
Ik ga mijn 2de rond kontrol maken
Alles gaat in orde kontrol gaat goed ik
Ssmen met alberto  geen problem
Op terrein was geen bijzonderheden
Terug van sll ovet  alles in orde tijd was om 03.11 am 
Goed......

Nu ga  alberto zijn 2de rond kontrol maken
Tijd was om 03 54 am
Hij was  zijn kontrol gedaan  alles was goed
Goed in orde zegt hij
Geen bijzonderheden tot nu de tijd was  04 45 am
Dat was de 2de rond oke

ronde 3
Begin tijd ronde:
05:02

ronde rapport:



Ik ga naar mijn laastte rond  kontrol maken alles was  goed
Gegaan  geen bijzonderheden ik ben ga kontroler van buiten
Alles was oke all over kom terug naar binnen en  naar planta
Op terrein gaan kijken en door gaan noordpost alles was oke
Terug n  naast de zee kant   ook  bij de garage  alles top
Goeie  kontrol was van  dag ik met Alberto  goeie  team 2 work zeker weet

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
Er warren 13 puck up
Ook  er was  15 truks
Allemaal  zijn goed op web terrein..

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 ?
Rick 05.03 am

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


