
Rapportage SSO
Naam
Marcelo

Voornaam
sintjago

Achternaam

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

Datum dienst
16-9-2020

Dienst tijd:
16:45 - 00:00

 

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:
16:41

Ronde rapport:
Begint mijn dienst fietsen naar binnen gebracht schoonmakers is aanwezig 
verder geen bijzonderheden

ronde 2
begin ronde tijd:
17:35

Ronde rapport:
Terrein controle generator gecontroleerd parkeerplaats gecontroleerd alles is 
goed geen bijzonderheden

ronde 3
begin ronde tijd:
19:55

Ronde rapport:
Verdiepings controle balkon deur opslote nooddeuren gecontroleerd en sluiten 
lichten uit gezet

ronde 4



begin ronde tijd:
20:55

Ronde rapport:
Stroom valt uit generator schakel automatisch  ik had Dario gebeld  en op hoogte  
gezet  ik  hebt de generator gecontroleerd hij doet goed verder geen probleem

ronde 5
begin ronde tijd:
21:32

Ronde rapport:
Ei is iemand van  technische dienst  geweest  verder is er geen bijzonderheden

ronde 6
begin ronde tijd:
23:00

Ronde rapport:
Schakel de stroom weer automatisch aan generator is weer uit verder is er geen 
bijzonderheden

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:
16:50

Tijd vertrek:
19:55

Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.
Alles is goed geen bijzonderheden

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 ?
23:00



Medewerker zonder pas
Medewerker 1
Naam
onbekent

Voornaam
bali

Achternaam

Reden?
er was 4 personen  met dagpas  die was geregistreerd bij RCn SSO

Medewerker 2
Naam
onbekent

Voornaam
bali

Achternaam

Reden?
r

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:


