
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Juan

Voornaam
Clarinda

Achternaam

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

Datum dienst
18-9-2020

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 ?
 

Aankomst tijd cruise ship:
17:15

Vertrek tijd cruise ship:
19:00

Ronde's
Ronde 1
Begin tijd ronde: Ronde rapport:



15:33 Ship midnight coast heeft om 17:15 gekomen.

Security Clarinda zuid pier aan werken 18_09_2020 Toen de jonge van 
cecilia motor heeft gekomen bij mij om te vragen dat hij een auto moet halen 
voor cecilia motor .. Ik hebt aan hem gezegt dat moet wachten ,,tot dat ze 
schip begin uit laden ..Daarna ik hebt hem op de pier gezien .. Hij heeft niet 
binnen gegaan bij mijn hek.. hij heeft van de andere hek binnen gegaan 
..Toen ik bezig was om patruje te roepen heeft hij al in auto gestapt weg 
gereden ..Bij de mijn hek waren 4 mensen aan wachten daarom kunnen ik 
de hek niet verlaten ..Om bij hem te gaan ..

K Girigorie  binnen auto halen 17:45  ID 1968121463
R Leander  binnen auto halen  17:45 ID 1967030262
M Rodriguez Silverio binnen auto halen 17:35 ID 1994050761
L Raphaela  binnen auto halen 17:45 ID 201814 web
Cecilia motor geen ID gegeven ..auto halen

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
Delta

Noteer hier ook de kentekens van de auto's

Is er een incident upload hier een foto:
16004659932931142854752606821741.jpg

16004660123789204225554208072751.jpg

16004661090712085016995999611699.jpg

16004662452452245433007934080393.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 ?
18:45

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  


