
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Maikel Marcelino

Voornaam
Angela

Achternaam

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

Datum dienst
14-9-2020

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 ?
De voor laatse bij de noord pund van de 
pier

Aankomst tijd cruise ship:
 

Vertrek tijd cruise ship:
 

Ronde's
Ronde 1
Begin tijd ronde:
15:19

Ronde rapport:
Controle gedaan op het hele terrein van de pier alles is oke. De uitgang 
hekdeur is het zelfde geblijven.

Ronde 2



Begin tijd ronde:
17:00

Ronde rapport:
Controle gedaan op de pier bij de zuid pund heb een klien gat in de 
waterpijp.

Ronde 3
Begin tijd ronde:
18:30

Ronde rapport:
Controle gedaan alles blijft het zelfde

Ronde 4
Begin tijd ronde:
20:00

Ronde rapport:
Controle gedaan alles blijft het zelfde.

Ronde 5
Begin tijd ronde:
21:30

Ronde rapport:
Controle gedaan alles blijft het zelfde

Ronde 6
Begin tijd ronde:
22:20

Ronde rapport:
Laatse controle ,Dona Luisa kom binnen, voor de rest alles is oke

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
Er kom 11 auto,s op het terrein.  De kenteken zijn V481, V3154, V1136, V370, B12813, D68, V2797, 
B2705, V1008, V1007, D71

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 ?
18.57   21.20

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  


