
Rapportage SSO
Naam
Marcelo

Voornaam
Sintjago

Achternaam

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

Datum dienst
13-3-2020

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:
16:15

Ronde rapport:
Mijn dienst begon vandaag eerder dan normaal om 16:15 er was nog 
medewerkers van SSO Apna binnen schoonmakers waren aanwezig en de 
medewerkers van de dakbedekking bedrijf was ook bezig op hét dak .Bij mij 
kwam een Architect om te zeggen dat de erco's worden deze weekend 
vervangen ende bedrijf Air cooling Services van Ronald Carcia zal het  
werkzaamheden doen onder supervisie van Paul Wijchens van Jacobs 
Architecten en Wouter Tuenter van Rijksvastgpoed bedrijf dun morgen zaterdag 
zal er activiteiten van werkzaamheden hier

ronde 2
begin ronde tijd:
17:30

Ronde rapport:
Terreincontrole generator gecontroleerd  alles in orde geen bijzonderheden 18:47 
ging de werknemers van Air Cooling Services weg morgen zulen ze om 06:15 
hier zijn. En boven is de dakbedekking bedrijf nog steeds bezig



ronde 3
begin ronde tijd:
19:15

Ronde rapport:
Terreincontrole alles is onder controle geen bijzonderheden

ronde 4
begin ronde tijd:
20:41

Ronde rapport:
De medewerkers van de dakbedekking bedrijf was om 20:00 weg  lichten 
uitgedaan voor de rest geen bijzonderheden verdiepings controle ok

ronde 5
begin ronde tijd:
21:09

Ronde rapport:
Terreincontrole alles is onder controle geen bijzonderheden binnen controle ok

ronde 6
begin ronde tijd:
22:10

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

ronde 7
begin ronde tijd:
23:24

Ronde rapport:
Laaste terreincontrole generator gecontroleerd alles in orden geen 
bijzonderheden scooter werd opgehaald om 23:05

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:
16:15

Tijd vertrek:
19:25



Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.
Hier voor de hoofdingang staat een scooter met de nummerplaat MF 2102 binnen bij de traphuis ligt 
zakken met isolatie .die was vanmiddag daar in gelegt

Is er een incident upload hier een foto:
15841392085742007030222441921046.jpg

15841468202006895964106972223935.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 ?
20:40

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 Handtekening patrouille:


