
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 07 okt. - 13 okt. 2019

Alarmmeldingen

Datum Tijd Object Alarm type Bevindingen

7-10-2019 19:00 R046 Inbraakalarm Dhr. ****** van ****** aanwezig code foutief bij uitschakelen. Collega Dhr.****** van ****** aanwezig rijbewnr. ****** om alarm weer in te schakelen. 

Dienst voortgezet.

8-10-2019 02:50 R035 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. Tijdens de externe en interne ronde heb ik geen bijzonderheden kunnen 

waarnemen. 

Surveillant heeft het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
8-10-2019 20:08 R119 Inbraakalarm Vanwege een meeting is per ongeluk een personeelslid de afdeling opgelopen dat reeds op alarm was gezet. Gereset door mij. Dienst 

voortgezet.

8-10-2019 22:05 R119 Dienstverlening Ivm een meeting  interne en externe controle brand sluitronde gelopen.

10-10-2019 02:33 R160 Inbraakalarm Bij aankomst van het object heb ik als eerst een externe ronde gemaakt. Hierbij heb ik geen sporen van braak waargenomen. Vervolgens ben ik 

het object binnen gegaan en heb ik het systeem uitgeschakeld. Vervolgens heb ik de juiste zone opgezocht maar heb hierbij geen bijzonderheden 

waargenomen. Vervolgens heb ik het systeem weer ingeschakeld en de centrale gebeld met de vraag of alles weer correct instaat. Dit is het 

geval en heb ik mijn weg vervolgd.
10-10-2019 19:41 R031 Inbraakalarm Bij aankomst kon de surveillant het pand niet in. Toegangspas werkt niet.  De surveillant heeft hierop contact opgenomen met een WA.  De 

sleutelhouders gaf aan dat dit eerder is gebeurd. En dat er eerder afspraken zijn gemaakt over de toegangs pas, om het op te lossen.

De sleutelhouder heeft contact opgenomen of er eventueel nog iemand aan het werk was. 

Er was nog iemand aan het werk. Meneer schakeld het systeem in als hij klaar is met werken. 

De surveillant heeft een interne melding gemaakt over de toegangs pas zodat het geregeld kan worden en eventueel gekeken kan  worden 

waarom de pas niet werkt

11-10-2019 01:02 126619 Sluiten op verzoekPand op afroep afgesloten en volledig ingeschakeld.

12-10-2019 06:08 R035 Inbraakalarm Alarm veroorzaakt door portier ******.

13-10-2019 09:56 R036 Inbraakalarm Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd. Desbetreffende zone is nooddeur 7B  op gangpad 1 achterin. Deur na 

openen en afsluiten alarmsysteem kunnen resetten en inschakelen. Verder geen bijzonderheden waargenomen.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale.
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Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : 07 okt. - 13 okt. 2019

Controlerondes

Datum Tijd Object Werksoort Omschrijving

8-10-2019 01:53 R200a Controleronde Tijdens mijn controle ronde zag ik een Zwarte mercedes met kenteken 05 xl kj er zat een getinte man zwarte baard in de auto. Hij stond op de brasem 

ter hoogte van huisnummer 10. Ik heb de politie gebeld omdat ik het niet vertrouwde. De auto stond tussen vrachtwagens en bij leen bakker waarvan het 

hek nog open stond. Na ongeveer een minuut of 6 vertrok de auto. De politie zou het ook mee in de gaten houden.
8-10-2019 02:27 R111 Controleronde Bij aankomst stond het hek open aan de kant van het bedrijf eldeko. Ik heb de deuren gecontroleerd en deze waren op slot. Vervolgens heb ik het hek op 

slot gedraaid. Bij het anderen hek stond een verdachte auto met persoon. Ik heb hierom de politie gebeld omdat het hek ook open stond en ik het niet 

vertrouwde. Na 5 minuten vertrok de auto en heb ik mijn controle uitgevoerd bij het object.
11-10-2019 11:41 R031 Controleronde Ter plaatsen aangekomen ivm toegangspas te controleren, tijdens uitgeschakeld alarm pasje doet het,  met dhr ******, gesproken, hij heeft pasjes 

overnieuw geprogrammeerd. Dhr gaat alert bellen om te vragen dat een surveillant langs gaat komen om te  testen tijdens ingeschakeld alarm.

12-10-2019 00:25 R200c Controleronde Tijdens de collectieve surveillance het volgende geconstateerd:

00:30uur nog wat personen in de omgeving ivm uitloop Oktoberfeest.
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