
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Louisito

Voornaam
Van Arneman

Achternaam

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

Datum dienst
26-9-2020

Begin tijd dienst:
23:00 - 07:00

 

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:
21:30

Vertrek tijd cruise ship:
 

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



11:10 Er waren twee mannen van Bemanning  van schip op het terrain ;nationaliteit 
niguariaans en Venesolaans.

Ronde 2
Begin tijd ronde:
00:00

Ronde rapport:
Geen bijzonderheden.

Ronde 3
Begin tijd ronde:
01:05

Ronde rapport:
Geen bijzonderheden

Ronde 4
Begin tijd ronde:
01:43

Ronde rapport:
Geen bijzonderheden

Ronde 5
Begin tijd ronde:
02:10

Ronde rapport:
bijzonderheden geen

Ronde 6
Begin tijd ronde:
02:28

Ronde rapport:
bijzonderheden geen

Ronde 7
Begin tijd ronde:
03:30

Ronde rapport:
bijzonderheden geen

Ronde 8
Begin tijd ronde:
04:30

Ronde rapport:
bijzonderheden geen

Ronde 9
Begin tijd ronde:
05:48

Ronde rapport:
bijzonderheden geen. Schiufhek geopend.,voor Don Adres en Don Louisa bij 
vertrekken van Pier Zuid.  Een man Komt vragen dat mogelijk is om te 
vissen. Helaas niet ,wegens geankkerd schip.

Ronde 10
Begin tijd ronde: Ronde rapport:



06:00 Meneer de  Palm komt binnen  om bezig te houden met de bagage van de 
schip. ( Sement) kenteken B165 . Ook v_5740

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
Een auto  zonder kenteken ;Merk Range Rover EVOQUE.  : Heftruck kenteken Z -52. Ook Heftruck # Z-
20 .De derde Heftruck heeft geen kenteken ; hij heeft wel aan de linkerkant een number 35.Er is ook een 
witte trekker van een trailer  zonder kenteken .Andere auto's  die later is binnen gekomen B165 . Ook 
v_5740

Noteer hier ook de kentekens van de auto's

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 ?
22:52/6:40

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  


