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04-03-2017 ZA Ramgatseweg Alarmmelding Zone 1023 MK raam 102 R 905335 12:03:47       betreffende raam op kiepstand aangetroffen. vermoedelijk is deze met de wind open 

gegaan doordat de hendel nog op kiepstand stond. verder geen bijzonderheden 

waargenomen. 
04-03-2017 ZA Ramgatseweg Controleronde 899152 16:32:52   hekwerk bij loods 4 niet op slot   tijdens de controle was het hekwerk bij loods 4 niet op 

slot. De meldkamer verzocht dit door te geven aan de klant 

04-03-2017 ZA Lissenveld Controleronde 899159 17:31:01   loophek linkerkant pand open.    tijdens de controle ronde was het loophek aan de 

linkerkant van het pand open. Deze voor het zicht dicht gedaan.  Aan de meldkamer 

verzocht de klant in te lichten. Verder geen bijzonderheden waargenomen 
04-03-2017 ZA Meerval Controleronde 22:10:24   hekwerk    Tijdens de surveillance zag ik het hekwerk open staan. Heb een ronde gereden 

over het terrein, daarna navraag gedaan naar de status, van het alarmsysteem bij de 

meldkamer. Deze was netjes ingeschakeld, het hekwerk voor het zicht gesloten. De klant is 

ingelicht door de meldkamer, deze zou later komen om het hekwerk op slot te doen. 

Surveillant met vervolg 
06-03-2017 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraak zone 35 en 36 plafond 

productie en opslag tank

909764 19:05:23       Er was iemand binnen gesloten. Deze man had Wa dhr ****** aan de telefoon toen hij 

naar buiten kwam. Ze schakelen zelf weer in en af.

06-03-2017 MA Ramgatseweg Controleronde 22:35:09   hekwerk open    tijdens de surveillance ronde zag ik het hekwerk open staan, deze 

afgesloten 

07-03-2017 DI Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 31 kantoor 107 909819 21:50:57        

12-03-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding INB zone 2034 Pir linksachter 910056 08:21:21        

12-03-2017 ZO Steurweg Alarmmelding Opening 910054 08:37:03        

14-03-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Storing Sprinkler zone 2 914489 03:24:05        

15-03-2017 WO Lissenveld Controleronde 906901 01:51:54   open roldeur    trof bij ottergeerde nummer 8 een open roldeur aan heb geen sleutel van 

dus heb de meldkamer . een w.a laten meldkamer heb dhr ****** gesproken die vond het 

prima die keek pas de andere dag . dus surveillant kon niks doen meldkamer ook niet 

surveillant mocht met vervolg .
15-03-2017 WO Ramgatseweg Alarmmelding Uitloopfout ontvangen. 914560 17:57:32       terplaatse .voordeur zit dicht.deze zone overbrugd.systeem kon daarna wel worden 

ingeschakeld 

16-03-2017 DO Krabbescheer Controleronde 906140 19:22:15       roldeur nummer 9 achterkant ,beplating rechterkant beschadigd,beetje los,verder geen 

bijzonderheden .

17-03-2017 VR Lissenveld Alarmmelding Inbraak diverse zone's politie rijd 

ook mee

914629 05:56:08       personeel aanwezig verkeerd uitgeschakeld  verder geen bijzonderheden waargenomen 

samen met de politie .

18-03-2017 ZA Brasem Alarmmelding Inbraakalarm zone 17 914708 20:08:31       externe controle gaf geen bijzonderheden. 

22-03-2017 WO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarmen zones 16 en 15 

Entree en Hal/receptie.

919215 05:09:07       extern + interne ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen.

22-03-2017 WO Forellenweg Controleronde 913807 18:19:00       personeel aanwezig 

23-03-2017 DO Oeverkruid Alarmmelding Proef alarm n.a.v. gemiste test 

melding.

919276 05:07:51       Sleutel past niet. Op de deur staat dat het bedrijf wat hier was gevestigt is gesloten door 

omstandighede. En de sloten lijken te zijn vervangen. Veder staat er voor dringende zaken 

een verwijzing naar advocaten kantoor Cremers en De Koning tel  0135323160 ook staat 

het object te huur.
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25-03-2017 ZA Zalmweg Controleronde 913215 18:03:49   looppdeur grote roldeur 1066   tijdens controle buitendeur sprinklerinstalatie onafgesloten 

aangetroffen deze afgesloten 

25-03-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding Inbraak  Groep 1056 - Tril kluis RM. 

6  Groep 1055 - Tril kluis RV. 7 

919693 18:13:42       diverse zones. externe en interne controle uitgevoerd samen met politie hierbij geen 

bijzonderheden waargenomen.

25-03-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm diverse zone's 919702 22:54:06       externe en interne controle uitgevoerd hierbij geen bijzonderheden waargenomen 

27-03-2017 MA Ramgatseweg Controleronde 21:00:25   tijdens de surveillance constateerde ik dat het hek open stond. deze gesloten.    

27-03-2017 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm diverse zones 924443 22:48:47       politie was meegestuurd door de meldkamer, ivm meerdere melders. Samen met de 

politie intern gecontroleerd, waarbij geen bijzonderheden waargenomen 

27-03-2017 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm sectie 4 zone 01056 

Tril kluis RV. 7 en zone 1055 Tril 

kluis RM. 6.

924444 23:31:32       wederom geen bijzonderheden waargenomen. meldkamer verzocht om bij nog een 

alarm eerst een WA te bellen.

28-03-2017 DI Lissenveld Alarmmelding Inbraakalameren zones 1055 en 

1056 Tril kluis RV. 7  en Tril kluis 

RM 6, De heer ****** geeft 

toestemming deze zones te 

overbruggen.

924450 02:05:30       met toesteming van dhr ****** mocht de surveillance allebij de zones 1055 en 1056  

overbrugen voorts geen bijzonderheden waargenomen .

29-03-2017 WO Brasem Alarmmelding Inbraak sectie 1 zone 10 Roldeuren 

Hal 1. ovv portier Alert ter plaatse 

aub.

924601 16:27:49   roldeur open aangetroffen     

29-03-2017 WO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 1001 + een inloop fout 924609 19:57:10        

30-03-2017 DO Lissenveld Alarmmelding Inbraak zone 24 VX Poort Voor 924676 22:31:24       In overleg met hr. ****** extern gecontroleerd.hij laat morgen instalateur naar kijken

30-03-2017 DO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 15 calculatie. 924677 23:05:23        


