
Rapportage Haven noord pier
Naam
Maikel Marcelino / marlon

Voornaam
Angela / mariano

Achternaam

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

Datum dienst
26-9-2020

Dienst begin tijd:
07:00 - 15:00

 

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 ?
 

Aankomst tijd cruise ship:
 

Vertrek tijd cruise ship:
 

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde Ronde rapport:



06:40 Controle op het hele pier gedaan alles is goed

ronde 2
Begin tijd ronde
08:00

Ronde rapport:
Controle gedaan alles  blijft het zelfde.08.05 kom 3 medewerker van J.C.I 
schoonmaken de securityhokjes schoon gemaak. 08.20 ging ze weer weg. 
09.50 kom patrouille Rick langs.

ronde 3
Begin tijd ronde
10:00

Ronde rapport:
Controlegedaan alles is oke.10.10 patrouille Wendell kom langs.11.10 3 
medewerker van loods kom binnen en ga naar Patricia. 11.16 Patricia ging 
weg.
12:38 de boot patricia is terug komen aan een pier

ronde 4
Begin tijd ronde
13:23

Ronde rapport:
Controle gedaan geen bzh

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
er zijn geen auto op het terrei

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 ?
09.50 en 10.10

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  


