
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 12 aug. - 18 aug. 2019

Alarmmeldingen

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

12-8-2019 07:23 R031 Inbraakalarm Volop bouwmedewerkers aanwezig, Hillson videoalarm beweert dat het niet doorgeven is dat er vandaag gewerkt word. Hierop via via Dhr ******** 

laten inlichten dat er even contact  opgenomen moet worden met videoalarm Hilson wat er fout gaat anders gaat morgen weer het alarm af.

12-8-2019 18:23 126569 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.
12-8-2019 18:46 126569 Inbraakalarm De oorzaak van het alarm is niet bekend. Wederom geen bijzonderheden waargenomen. 

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

13-8-2019 19:06 R031 Te laat in Bij aankomst stond het systeem ingeschakeld, verder geen bijzonderheden waargenomen.

14-8-2019 16:54 R031 Video alarm De surveillany heeft het terrein gecontroleerd, niemand aangetroffen. Geen verdere bijzonderheden

14-8-2019 17:57 126569 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

De oorzaak van het alarm: onbekend

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.
15-8-2019 03:11 R040 Inbraakalarm De oorzaak van het alarm is niet bekend.externe controle buiten het hek gedaan. WA dhr. ******** aanwezig en damen interne controle 

uitgevoerd. Pir 35 nagekeken. Verder geen bijzonderheden. WA vertrokken en ik heb mijn dienst voortgezet. SMC gebeld om af te melden met de 

ontvangen codes en klant bleek onbekend te zijn in het systeem van SMC. VC ook hierover geïnformeerd en kreeg opdracht dit gewoon af te 

melden in ons systeem.
15-8-2019 04:00 R029 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. Geen bijzonderheden geconstateerd. Afgemeld bij Securitas. Dienst 

voortgezet.

16-8-2019 00:29 R035 Inbraakalarm Portier melden dat de sensoren van de vuilverwerking in storing staan. Surveillant heeft zone 3-2-17 overbrugd vermoedelijk behoort deze ook tot 

de sensoren die een storing hebben. 

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
16-8-2019 22:02 127477 Te laat in De surveillant kreeg het systeem niet ingeschakeld. Systeem geeft een open zone aan. Het is ook niet mogelijk om de zone te overbruggen. Een 

WA in je kennis gesteld. Systeem mag uitblijven tot morgen ochtend.

18-8-2019 03:28 R053 Technische storingBmc staat in storing zone 002 loods productie. Het systeem geeft aan "vervuilde melder" beloningscode die wij bezitten werkt niet om het systeem 

te resetten, ongeldige paswoord. Met de meldkamer overlegd dat men de waarschuwingsadres in de ochtend gaat informeren.
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Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 12 aug. - 18 aug. 2019

Controlerondes

Datum Tijd Object Werksoort Omschrijving

15-8-2019 18:57 R031 Controleronde Europac3 forreleweg 22 camera toezicht afmeltcode bn9282. Dit zijn nieuwe gegevens niet door gegeven door de klant. Het adres gekoppeld aan  de 

melding is de forellenweg 16. Dit graag aanpassen. Zij kunnen mij dan niet verder helpen omdat de gegevens niet volledig zijn. Dit ter informatie. Ook 

worden  er meldingen verstuurt waneer personeel vertrekt naar huis.
17-8-2019 05:40 127101 Controleronde Tijdens de controle ronde zag ik dat het optische alarm afgaat. Surveillant heeft geen toegang tot het pand, sleutel pas niet. Via de meldkamer gevraagd 

of men iets had ontvangen. Melding wordt genegeerd tot 0900 uur ovv waarschuwingsadres. Surveillant is met vervolg gegaan.

18-8-2019 17:03 R200a Controleronde Bedrijf : HS Schoonmaakbedrijf hek staat open. Elftweg 21a. Controle uitgevoerd extern geen bijzonderheden. Dienst voortgezet.
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