
Rapportage WEB Barcadera
Naam
Wilbert / Alexander

Voornaam
Sluis / Josephia

Achternaam

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

Datum dienst
9-6-2020

Begin tijd dienst:
23:30 - 07:30

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Helm aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hesje 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Fluitje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zijn de vlaggen omhoog ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
23:42

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Sluis.
Geen bijzonderheden.

ronde 2
Begin tijd ronde: ronde rapport:



00:42 Controle ronde gedaan door Beveiliger Josephia.
Geen bijzonderheden geconstateerd.

ronde 3
Begin tijd ronde:
01:30

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Sluis.
Geen bijzonderheden.

ronde 4
Begin tijd ronde:
02:15

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Josephia.
Geen bijzonderheden.

ronde 5
Begin tijd ronde:
03:10

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Sluis.
Geen bijzonderheden.

ronde 6
Begin tijd ronde:
04:05

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Josephia.
Geen bijzonderheden.

ronde 7
Begin tijd ronde:
05:00

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Sluis.
Geen bijzonderheden.

ronde 8
Begin tijd ronde:
06:10

ronde rapport:
Controle ronde gedaan door Beveiliger Josephia.
Geen bijzonderheden.

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  

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 ?
03:30  Rick

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


