
Rapportage WEB Hato
Naam
Michael

Voornaam
Raphaela

Achternaam

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

Datum dienst
6-6-2020

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:
23:23

ronde rapport:



Eerste rond kontrol voor mijn collage
Alberto  
Security alberto es terug van zijn  kontrol het  was 
Goed  alles  in orde zegt hij on on tijd was van terug
00.14 

En  nu ga ik mijn kontrol maken begin met mijn eerste
Rond kontrol ik ga naar binnen het terrein
Garage  ook  even op zee kijken gewoon stil 
Ik ga door met  kontrol   noordpost  gaat  goed
Bij de 2 tanks  en door gaan op terrein rond
Kom terug ik ga ook naar zuidpost even kontroler
Geen bijzonderheden tot nu de tijd is 01.03 am  OKE

ronde 2
Begin tijd ronde:
01:10

ronde rapport:
2de rond ga security alberto met zijn kontrol maken
Alberto was terug van zijn hele rond kontrol 
Hij zegt  dat   alles goed is op terrein  
Geen bijzonderheden  zo hij   kom  terug tijd was
Om  01.53 am 

Nu ga ik naar mijn kontrol  begin  bij zuidpost
Tijd was  om 02..10 am
Ik ga naar binnen kontrol  op terrein  A tot Z  maken

ronde 3
Begin tijd ronde:
03:09

ronde rapport:
Alberto gaat zijn rond kontrol maken
Hij  komt terug  van kontrol op terrein
En voor hij alles  was in orde
Geen  bijzonder heden

3de rond kontrol 
Ik moet  erlek zeggen dat ik Raphaela was vandag
6min laat    en ik kreeg  waarom  van patrauya flor
Alberto ga  nog een keer op terrein
Terug zegt alles was goed  

Ik blijf  bij de postwacht 
Geen bijzonderheden tot nu 
De tijd was  04.07



ronde 4
Begin tijd ronde:
04:25

ronde rapport:
Ik Raphaela ga mijn  hele  rond  kontrol maken
Op het terrein  ik ga naar binnen  noordpost bij de
Zee  kant   ook garage  hier en daar goed kontroler

Daarna ga ik van buiten  paarkeerplaats   naast  de

De hek even kijken dat alles goed was voor mijn alles
Zijn in orde zo ver zo  goed

Tot nu alles was goed gegaan 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
Ik heb 28 aut s  getel  zijn 

Truck s  en  pick up  samen

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 
?
1

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

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
Puriel was om  03.27 am



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


