
Rapportage SSO
Naam
Demelso

Voornaam
Darius

Achternaam

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

Datum dienst
11-10-2020

Dienst tijd:
15:00 - 23:00

 

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:
16:00

Ronde rapport:
Alles okey mijn 6 ronde   voor de dag 
Alle wc's gecontroleerd en alles is goed 
Generator ook gecontroleerd 
Voor de rest is alles goed
De Heer Alberto die hier werk kwam om 4 uur wat werkzaamheden doen op de  
computer

ronde 2
begin ronde tijd:
18:00

Ronde rapport:
Alles okey mijn 7 ronde   voor de dag 
Alle wc's gecontroleerd en alles is goed 
Generator ook gecontroleerd 
Voor de rest is alles goed
Om half 7 zo bracht patrouille conqet eten voor mij kfc



ronde 3
begin ronde tijd:
20:00

Ronde rapport:
Alles okey mijn 8 ronde   voor de dag 
Alle wc's gecontroleerd en alles is goed 
Generator ook gecontroleerd 
Voor de rest is alles goed
Rond half 8 bracht 1 van die werkers van apna die zwarte dienstwagen op het 
terrein en die liet hij hier

ronde 4
begin ronde tijd:
22:00

Ronde rapport:
Alles okey mijn 9 ronde   voor de dag 
Alle wc's gecontroleerd en alles is goed 
Generator ook gecontroleerd 
Voor de rest is alles goed
Einde   controle alles was goed

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:
 

Tijd vertrek:
 

Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.
Nee heb niest gevonden in mijn dienst 
Er zijn 3 dienstautos op 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 ?
5 uur en 7 uur naam conqet

Medewerker zonder pas
Medewerker 1
Naam
 

Voornaam
 

Achternaam

Reden?
 

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:


