
Rapportage WEB Hato
Naam
Michael

Voornaam
Raphaela

Achternaam

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

Datum dienst
4-6-2020

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:
23:39

ronde rapport:



Ik Raphaela  samen  met security   Alberto 

Collage  alberto  gaat  zijn rond kontrol  maken 
 
En Dario was ook  hier even een kontroltje bij ons
Tijd was om 11 .20 pm

Zo Aberto is terug   van   zijn  rond kontrol
Hij zegt dat alles  goed  op terrein is 
Geen bijzonderheden

Nu ga ik mijn rond kontrol  makem tijd  was om 221.13 am
Ik was mijn kontrol gemaakt  ik ga opterrein  noordpost 
Erst  rond daar kijken ik ga naar de 2 grootte
Tank s  even  door  gaan met de kontrol naast de zee ook de garage   ook  
terug bij de  postwacht tijd was om01.o04

ronde 2
Begin tijd ronde:
01:39

ronde rapport:
Al berto ga zijn  2de rond kontrol maken oke
Hij kom terug van rond  kontrol hij zegt dat
Alles  is  goed gegaan  alles is in orde tot nu  tijd was
02.45aml

Nu gaat  ik mijn rond kontrol maken  tijd was om  03.00 am  zo ik hed mijn 
rond gedaan en ilk ga naar
Zuidpost kontroler en alles   on.on zo ik naar binnen
Op terrein  alles in orde  bij  noordpost was goed
En ook bij  de tanks was  in orde tijd was om 04.11 am

ronde 3
Begin tijd ronde:
04:16

ronde rapport:



Nu gaat mijn collega  Alberto naar zijn  kontrol weer
 Oke hij is noordpost en zuidpost gekontroler ook 
Binnen geen bijzonderhedentot zo  ver tijd was  om 0
510 am

Ik ga ook mijn rond makem maar van buiten het terrein
Tijd was 05.10 oke k kom terug naar binnen een rondtje

Maken naast de zee kant  en even opterrein
Zo ik kom terug  ga ik de vlag s omhoog doen
Voor de rest  geen bijzonderheden 
Van dag was een stil dag werkt  tijd was om  06.00 am

HOPI  BON

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
11 truck s  en   16  auto s   binnen het 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 
?
2

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd 
heeft op je post.

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
03.00 puriel  en 05.02  Rick ..



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


