
Rapportage WEB WTTP
Naam
Mar-Yo

Voornaam
Manuela

Achternaam

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

Datum dienst
19-8-2020

Begin tijd dienst:
06:30 - 14:30

 

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 ?
 

Is de magnetron schoon?
 Ja   Nee  

Maak een foto van de schonen magnetron

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
13:38

ronde rapport:



alles in orde, er kwan een meneer om de deur te veranderen  hij heeft de 
deur weg gehaald,daarna moest hij met pieternella(coordinator) iets 
besprekenm dus hij is binnen bjj de kantoor gegaan en de post bleeft zonder 
deur dus het was erg warm met kans dat de aparatten kapot kunnen.

Hoe veel auto's zijn er op het terrein ? en noteer de kentekens
 

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 
?
0

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

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
Niet langs geweest

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
 


