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03-04-2016 ZO Karperweg Alarmmelding Verzoek tot sluiting. 685185 10:03:22        

03-04-2016 ZO Snoekweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 069, WA komt 

ook terplaatse over 30 minuten

685208 21:37:41       dhr ****** per ongeluk alarm veroorzaakt. zij beginnen hun dienst maar konden systeem 

niet uitschakelen ivm het niet bijhebben van badge. zij wachten op iemand die systeem kan 

uitschakelen. wa was nog niet ter
04-04-2016 MA Forellenweg Controleronde 689439 00:58:59   poort rechts.   poort naast roldeur 1 blijft open staan. deze niet kunnen sluiten. pand word 

extra in de gaten gehouden door de surveillant.

05-04-2016 DI Forellenweg Controleronde 683052 02:54:39       Tijdens de controle ronde vannacht, uitgaande hekwerk handmatig bediend. 

05-04-2016 DI Zalmweg Controleronde 21:38:29   hek c open   hekwerk c staat helemaal open. meldkamer gaat een waarschuwingsadres 

hier van in kennis stellen.

07-04-2016 DO Elftweg Alarmmelding Inbraakalarm algemeen 689630 21:06:53       spin voor de sensor geconstateerd, deze verwijderd.

10-04-2016 ZO Karperweg Alarmmelding Sabotage alarm 143 3-3-12 dc1 

roldeur 99

689758 13:39:53        

14-04-2016 DO Ramgatseweg Controleronde 01:12:03   open hekwerk.   Controle ronde over terrein gemaakt i.v.m. open hekwerk. Geen 

bijzonderheden waargenomen.

14-04-2016 DO Bliek Alarmmelding Inbraakalarm sectie 3 zone 15 

powerfence

694182 21:09:59       met wa afgesproken om alarweer in te schskelen en hierbij zone 3 te negeeren.

16-04-2016 ZA Zalmweg Controleronde 688842 00:48:17   hek c stond open    hekwerk aan de kant van karperweg stond open .deze dicht gedaan. 

plus buiten deur dicht gedaan hier over een w.a ingelicht.

16-04-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Opening o.v.v. Dhr ****** 694270 08:49:26       Opening o.v.v. Dhr ****** uitgeschakeld. sluiting is op afroep.

16-04-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Sluiten op afroep o.v.v. Dhr ****** 694271 09:20:51       Sluiten op afroep o.v.v. ****** ingeschakeld.

16-04-2016 ZA Ottergeerde Alarmmelding Inbraak Groep 00006 - PIR 

Entreehal 

694283 12:20:54       vermoedelijke oorzaak is de bezorgde krant. er hangt een sensor in de entreehal waar 

de krant op de vloermat valt. verder geen bijzonderheden waargenomen.

20-04-2016 WO coll. surveillance Dombosch 1Controleronde 691114 01:46:40   open hekwerk    kwam met colletief controle ronde open hekwerk aan bij elftweg **. firma 

******. kon het niet dicht doen vanwegen geen sleutels. gelijk de meldkamer een w.a in laten 

lichten.meldkamer belde terug dat de klant goed keuring gaf om het hekwerk open te laten 

surveillant met vervolg .
21-04-2016 DO Snoekweg Controleronde 693855 04:05:15   he   poort stond open, deze voor het zicht afgesloten. terrein controle uitgevoerd. hierbij 

geen bijzonderheden waargenomen.

23-04-2016 ZA Brasem Controleronde 693378 01:38:18   raam open    

23-04-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak kantine. 698834 11:37:22        

23-04-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Inbraak Zone 1012 Rental 698851 17:25:34       Bij aankomst stond het alarmsysteem uitgeschakeld. Interne ronde gelopen, zone 

nummer 1012 komt niet overeen met zonelijst in de map receptie. Voor de rest geen 

bijzonderheden waargenomen. Meldkamer SMC heeft ook geen alarm binnen gekregen. 

Surveillant is met vervolg gegaan.
24-04-2016 ZO Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 131 ruimte 019-7 

MC deur

698894 13:45:11        

26-04-2016 DI Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 2 703239 20:12:55        

27-04-2016 WO Lissenveld Alarmmelding verboden uitschakeling 703265 08:21:09       Dhr ****** aanwezig 

27-04-2016 WO Ramgatseweg Alarmmelding Verboden uitschakeling 703269 09:28:29       Dhr. ****** aanwezig 

27-04-2016 WO Bliek Controleronde 697915 19:59:38       n.v.t. gesloten.
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27-04-2016 WO Snoekweg Alarmmelding Brandmelding sectie 1 zone 85 703295 20:06:08       Brandweer tp deze hebben het hekwerk opengeknipt. Na de interne controle ronde 

heeft de brandweer geconstateerd, dat de motor van de  sprinkler aan is gesprongen. Dit 

heeft vermoedelijk te maken met defecte kleppen van de sprinkler installatie. Fa ****** komt 

tp om storing op te lossen.
27-04-2016 WO Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 10 Hal2 voor. 

WA komt ook terplaatse

703296 21:43:45       Bij aankomst was dhr. ****** al tp. Deze heeft geen bijzonderheden waargenomen. 

27-04-2016 WO Steurweg Controleronde 697914 21:59:37       n.v.t.  pand is gesloten op koningsdag.

30-04-2016 ZA Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakalarm 1047 mk raam 119 703421 19:06:15   raam open in niet berijkbaren ru mten    


