
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 15 juli - 21 juli 2019

Alarmmeldingen

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

16-7-2019 22:03 127477 Te laat in Pand gecontroleerd, niemand aanwezig, daarna ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de meldkamer. Eerder op de avond was al geconstateerd dat 

het hekwerk niet sluit. Dit was ook al doorgeven aan de riethorst.
17-7-2019 18:52 R135 Inbraakalarm Er was iemand aanwezig. Dhr. ******  personeel van ******. Samen gekeken naar zone 1013 geen bijzonderheden waargenomen. Mag met 

vervolg.

Later bleek na navraag bij meldkamer dat het om pand ernaast ging, loft 17, personeel heeft eigenaar gebeld en deze komt ter plaatse. Sleutel 

die wij in ons bezit hebben past niet bij firma ******. Om 19:22 meneer ******. Onze code werkt ook niet. Samen met eigenaar controle uitgevoerd, 

meterkast was niet goed gesloten. Systeem ingeschakeld door eigenaar en object ook afgesloten door eigenaar. Morgen neemt deze contact op 

om sleutel en code te regelen.
17-7-2019 22:06 127477 Te laat in Bij aankomst stond het systeem uitgeschakeld, niemand aanwezig, systeem ingeschakeld en object afgesloten.

18-7-2019 22:58 R030 Inbraakalarm Terplaatse. Interne ronde gelopen. Contact die vast zit geschroefd in de bodem,is los aan een kant.roldeur stukje omhoog gedaan.contact op de 

juiste plaats gezet.roldeur omlaag gedaan.Waardoor ik het alarmsysteem kon inschakelen. Verder geen bijzonderheden

20-7-2019 01:55 R169 Inbraakalarm Op verzoek van waarschuwingadres ****** Externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.

20-7-2019 05:21 R037 Verboden uit Personeel aanwezig

20-7-2019 15:21 R029 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.alerm reden onbekend.systeem ingeschakeld en dienst voortgezet.

20-7-2019 18:20 R071 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.melding inbraak kantine. Na controle niets vernomen. Systeem weer 

ingeschakeld en dienst voortgezet.

20-7-2019 18:57 R071 Inbraakalarm Er is een waarschuwingsadres in kennis gesteld:.Na herhaaldelijk melding inbraak kantine en zone 2 via vc mag ik melding negeren. Maandag 

word het opgepakt.systeem weer ingeschakeld en dienst voortgezet.

20-7-2019 23:11 126582 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.na externe en interne controle systeem.ingeschakeld en dienst voortgezet.

21-7-2019 16:11 R036 Inbraakalarm Controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen. Portier ingelicht en met vervolg.

21-7-2019 16:28 R105 0 Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. 

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.
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Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 15 juli - 21 juli 2019

Controlerondes

Datum Tijd Object Werksoort Omschrijving

15-7-2019 00:48 126476 Controleronde Externe controle uitgevoerd. Een onafgesloten deur geconstateerd. Betreft deur goederenontvangst naast roldeur 1. Hierbij is ook alarm afgegaan. 

Meldkamer trigion ingelicht. Surveillant trigion ter plaatse om 01:15uur. Surveillan trigion handelt het verder zelf af.

17-7-2019 19:59 R135 Controleronde Openstaand(e) raam/ramen aangetroffen:. Eerste verdieping rechterzijde pand ******

21-7-2019 01:46 R169 Controleronde Tijdens de controle ronde zag ik dat het optische alarm afgaat. De meldkamer heeft deze melding aan de w.a. doorgegeven. 

De surveillant heeft een externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.
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