
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : Juli 2019

Alarmmeldingen

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

1-7-2019 17:36 R017 Dienstverlening Sluitronde gelopen waarbij geen bijzonderheden waargenomen.

2-7-2019 18:41 126462 Inbraakalarm Geen bijzonderheden waargenomen. Systeem gereset en ingeschakeld.

3-7-2019 21:25 R041 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
4-7-2019 05:13 R031 Ter plaatse.personeel van Heembouw aanwezig.verder geen bijzonderheden .Doorgegeven aan Hilson

5-7-2019 03:10 R035 Inbraakalarm Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

5-7-2019 19:51 R119 Inbraakalarm Fout bij inschakelen 

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

6-7-2019 04:58 R119 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.
6-7-2019 05:11 R081 Geen testmelding ontvangenTer plaatse gegaan om alarm te veroorzaken. Geen door melding ontvangen door meldkamer. WA onderneemt verder stappen. Verder geen 

bijzonderheden waargenomen en met vervolg gegaan.

6-7-2019 18:41 R036 Inbraakalarm Surveillant heeft het alarmsysteem gereset. 

Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

Surveillant heeft het alarmsysteem ingeschakeld.
7-7-2019 01:35 R035 Inbraakalarm Betrof dakstraal lichtkoepel vuilverwerking. Op 1 van de melders is spinrag te zien. Verder geen bijzonderheden waargenomen. Alarmsysteem gereset en 

ingeschakeld.

10-7-2019 17:06 127477 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
12-7-2019 00:44 R176 Sabotage alarm Bij aankomst stond(en) de volgende alarmzone(s) in de display:. Hal M1 Rold Re/A 2124A5 SAB. GESL.

Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

Bij de desbetreffende zone gaf roldeur bedieningspaneel een raar tikkend geluid, stekker eruit getrokken. Verder geen bijzonderheden waargenomen.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
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Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

12-7-2019 03:31 R035 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

Bij aankomst stond(en) de volgende alarmzone(s) in de display:. 1068 1-2-05 DC1 ST in H5

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
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,  ******, 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 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 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.
22-7-2019 20:00 R071 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.
22-7-2019 21:04 R100 Te laat in Terplaatse.niemand aanwezig.systeem ingeschakeld. Verder geen bijzonderheden .

23-7-2019 04:28 R037 Inbraakalarm Bij aankomst stond(en) de volgende alarmzone(s) in de display:. 6 keer zone 1082 glas kantine. Dit betreft een trilsensor boven het raam in de kantine. 

Surveillant ziet geen bijzonderheden. Vermoedelijk zit er een storing in deze sensor. 

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Tijdens vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
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23-7-2019 21:02 R100 Te laat in Er is een waarschuwingsadres in kennis gesteld:.vanwege openstaande deur dat nu door mij gesloten is. Systeem gaf Aan dat het ok was. Systeem 

ingeschakeld vc op de hoogte gesteld. Dienst voortgezet.

23-7-2019 21:13 R053 Te laat in Er is een waarschuwingsadres in kennis gesteld:.gesproken met mw ******. Doorschakelfout doorgegeven en ze gaat morgen contact leggen met 

glasvezelbedrijf. Vc is op de hoogte van de foutmelding .Systeem ingeschakeld en dienst voortgezet.

23-7-2019 22:03 127477 Te laat in De oorzaak van het alarm:.te late inschakeling en ook hier melding telefoon communicatie doorschakelfout. Vc op de hoogte gesteld en vc meld het door 

aan de WA. Systeem wel ingeschakeld en dienst voortgezet.

24-7-2019 03:12 R022 Inbraakalarm Geen sleutel in bezit. Externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.

24-7-2019 04:09 126472 Geen testmelding ontvangenIn contact met de meldkamer een proef alarm veroorzaakt, deze is niet binnengekomen op de meldkamer. Een WA in kennis laten stellen via de 

meldkamer.

24-7-2019 04:10 R017 Geen testmelding ontvangenProefalarm veroorzaakt,deze is niet binnen gekomen op de meldkamer.

24-7-2019 04:50 R041 Inbraakalarm Externe controle en interne controleronde uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.

Systeem gereset en ingeschakeld
24-7-2019 06:34 R169 Verboden uit Melding niet van toepassing. Meldkamer heeft contact gehad met de klant.

25-7-2019 03:11 R032 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm is dat er een grote spin bij de sensor zat, deze verwijderd. 

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
26-7-2019 02:07 R020 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. In het kantoor waar zone 45 hangt zie ik geen bijzonderheden, het is er wel erg 

warm. De oorzaak waarom het alarm is afgegaan is onbekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
26-7-2019 21:03 R053 Te laat in Geen inschakeling van het alarmsysteem ontvangen.

27-7-2019 05:14 R037 Verboden uit Er was iemand aanwezig.melding te vroege uitschakeling. Aanwezig was dhr. ****** Medewerker van ******. 

27-7-2019 16:01 R119 Inbraakalarm Zone 135 staat niet vermeld in onze instructie map. Aangenomen dat sectie 7 college betreft. Daar een melder aangetroffen waar spinrag omheen zat. Dit 

zoveel mogelijk geprobeerd weg te halen. Extern en intern verder geen bijzonderheden waargenomen. Alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

28-7-2019 23:23 R169 Inbraakalarm Externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.wa was reeds eerder gebeld maar niet bereikbaar. Dienst voortgezet.

28-7-2019 02:03 R037 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.na melding glas kantine. Geen bijzonderheden te melden. Systeem ingeschakeld 

en dienst vervolgd.

28-7-2019 14:11 R037 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm is niet bekend.

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
29-7-2019 18:09 R031 Inbraakalarm Er zijn mensen aan het werk en schakelen het alarm zelf in als ze klaar zijn.

Alert 3



Collectief Beveiligingsproject : Raamsdonksveer

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

31-7-2019 22:02 R020 Te laat in Bij aankomst stond het systeem uitgeschakeld. Niemand aanwezig. Alarmsysteem volledig ingeschakeld. Verder geen bijzonderheden waargenomen.
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Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

4-7-2019 21:06 R020 Controleronde Openstaand hek aangetroffen:.na terrein controle gedaan te hebben, heb ik het hek afgesloten.

4-7-2019 19:53 R119 Controleronde OCMS NIET MEER VAN TOEPASSING.

13-7-2019 01:32 R081 Controleronde Naar binnen geweest om verlichting uit te schakelen. Bij binnenkomst eerste kamer rechts stond volop verlichting aan. Verder geen bijzonderheden 

waargenomen.

15-7-2019 01:19 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.

15-7-2019 21:23 R119 Controleronde Brand en sluitronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen

17-7-2019 19:59 R135 Controleronde Openstaand(e) raam/ramen aangetroffen:. Eerste verdieping rechterzijde pand Loft17

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.

27-7-2019 01:02 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:.straatverlichting Ramgatseweg maar voor  de helft verlicht. Midden Ramgatseweg tot 

Zalmweg geen straatverlichting.

27-7-2019 01:49 127101 Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:.terrein controle binnen het hek gedaan. Scanpunten gepakt. Bij hoofdingang gebouw 

buiten knippert oranje alarmlicht. Geen bijzonderheden verder   geconstateerd. Dienst voortgezet.

27-7-2019 01:55 R064 Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:.Bij open en sluiten van het elektrische poort een schurend piepend geluid. ( onderhoud 

service).

28-7-2019 00:07 R169 Controleronde Externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Alarm licht knipperde buiten op de gevel.

28-7-2019 00:08 R200b Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:.Bij firma Verhoef, Lissenveld 26. Alarm licht buiten op de gevel knippert. Na externe 

controle gedaan te hebben geen bijzonderheden waargenomen. Dienst voortgezet.

28-7-2019 00:32 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:.Bij firma Die Vision Forellenweg 4F, knippert het alarmlicht op de voorgevel. Na externe 

controle uitgevoerd te hebben waarbij geen bijzonderheden te melden waren heb ik mijn dienst voortgezet.
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