
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 20 mei - 26 mei 2019

Alarmmeldingen

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

20-5-2019 03:25 R053 Technisch alarmPand gecontroleerd. Geen bijzonderheden te zien. Bmc geeft aan dat er een melder vervuild is (zie foto) wij beschikken niet over een code om de 

bmc te bedienen. Zodoende kon ik hem niet resetten. Gelieve een bmc code door te geven. Surveillant met vervolg.21-5-2019 18:40 126462 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

22-5-2019 23:50 R119 Inbraakalarm De oorzaak van het alarm:.spinnenweb voor pir college showroom aangetroffen en schoongemaakt.

22-5-2019 05:49 R022 Inbraakalarm Er was iemand aanwezig.personeel was aanwezig afgemeld na controle.

22-5-2019 17:52 R169 Inbraakalarm 0

22-5-2019 18:38 126473 Inbraakalarm Externe ronde gemaakt en daarbij geen bijzonderheden waargenomen. WA niet bereikbaar.

22-5-2019 22:10 R176 Sabotage alarm 0

23-5-2019 19:32 R017 Inbraakalarm Ter plaatse. Hr.****** aanwezig. Hij kreeg alarm systeem niet goed ingeschakeld. Systeem gereset en ingeschakeld. Verder geen bijzonderheden

23-5-2019 20:45 R119 Inbraakalarm Ter plaatse.Er zit een vogel binnen.Via alarmcentrale,waarschuwingadres in kennis gesteld.Kan het systeem nietoverbruggen.

24-5-2019 17:01 126773 Inbraakalarm Bij aankomst stond(en) de volgende alarmzone(s) in de display: Pir mag. Ach. L

Bij aankomst heeft de surveillant het pand intern gecontroleerd.

24-5-2019 21:03 R100 Te laat in Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. Niemand aanwezig. Systeem stond uit. Bij inschakelen gaf het systeem 

open zone aan: deur showroom, deze gesloten, systeem ingeschakeld en object afgesloten 
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Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 20 mei - 26 mei 2019

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

20-5-2019 18:40 126201 Controleronde Er zit nog steeds een groot gat in het hekwerk. Linkerzijde van het pand.

20-5-2019 22:13 R119 Controleronde OVV mevr. ****** hekwerk P4 afgesloten.

21-5-2019 15:53 R119 Controleronde Niet meer nodig, overwerk is afgelopen.

21-5-2019 17:10 126558 Controleronde Controle ronde hoort op de nacht. Personeel tot laat aanwezig.

21-5-2019 20:51 R105 Controleronde Niet mogelijk om controle uit te voeren. Medewerkers tot laat aanwezig.

21-5-2019 21:44 R067 Controleronde Niet mogelijk om controle uit te voeren, personeel tot laat aanwezig

24-5-2019 19:16 127477 Controleronde Tijdens externe controle open raam aangetroffen, deze afgesloten en systeem ingeschakeld en object afgesloten. Zie foto

26-5-2019 18:59 R018 Controleronde 2 onafgesloten klapramen geconstateerd aan de voorkant. Waarschuwingadres dhr ****** in kennis gesteld. Surveillant mocht met vervolg.
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