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01-10-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Op verzoek van de heer ***** het 

pand sluiten.

804938 13:52:43       Op verzoek van de heer ***** het pand sluiten.

02-10-2016 ZO Weegbree Alarmmelding Inbraak Groep 00014 AM Entree R 804951 00:41:31        

02-10-2016 ZO Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 2 entreehal. 804955 01:13:43        

02-10-2016 ZO Bliek Alarmmelding Brandalarm 804961 06:07:16       bij aankomst externe  ronde gedaan. bij hoofd ingang naar binnen gegaan alarm uit 

geschakeld. bij de  volgende deur kon ik niet naar binnen. geen sleutel.  verlichting aan 

gedaan en nogmaals een externe ronde gedaan en naar binnen gekeken of ik bijzonder 

heden zag. dit was niet het geval.  aan de meldkamer voorval door gegeven.

02-10-2016 ZO Bliek Alarmmelding Brandalarm 804964 08:46:03       gesproken met dhr *****. het klopt dat er alarm is geweest maar niets aan de hand. men 

was in de veronderstelling dat het alarm reeds gereset was. alarm alsnog gereset. zone 2 

kwam echter direct weer in alarm. dit terug gekoppeld aan dhr *****. voor nu besloten de 

betreffende zones te negeren bij de meldkamer tot en met maandag. advies is om er een 

installateur naar te laten kijken bij aanhoudende problemen.

02-10-2016 ZO Lissenveld Alarmmelding Meerdere zones. zones 70-69-66-

68. Politie is ook aanrijdend.

804974 13:50:46       externe controle heeft geen zichtbare bijzonderheden opgeleverd.

02-10-2016 ZO Steurweg Alarmmelding Omstreeks 22:45 uur komt 

personeel aan. Gemeld door *****

806189 22:34:52       Terug komst personeels uitje. Gemeld door *****

04-10-2016 DI Meerval Alarmmelding Brand en sluitronde op verzoek van 

surveillant

809259 18:46:17        

06-10-2016 DO Karperweg Alarmmelding Inbraakmelding zone 9 809376 22:03:30        

08-10-2016 ZA Karperweg Alarmmelding Geen inschakeling 809485 19:09:19       aangestuurd voor sluiting .

08-10-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak Zone 68 Kifa Nu 809491 20:02:25        

09-10-2016 ZO Oeverkruid Alarmmelding Inbraakalarm sectie 3 zone 16 

Raam links

809503 05:48:15        

09-10-2016 ZO Bliek Alarmmelding Inbraakmelding sectie 3 zone 15 

Powerfence

809504 06:22:48       zone 15 blijft terug komen gelijk na inschakeling ,in overleg met waarschuwingsadres 

deze zone overbrugd,verder geen bijzonderheden .

09-10-2016 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak hal 1 links achter 809514 14:10:16       terplaatse .vogeltje binnen.MPl Alarmcentrale ingelicht.weg vervolgd

10-10-2016 MA Meerval Controleronde 809407 19:11:31   2 ramen 1e verdieping     

10-10-2016 MA Bliek Alarmmelding Inbraakalarm sectie 3 zone 15 

powerfence

813747 19:40:46       na inschakeling kwam het inbraakalarm sectie 3 zone 15 powerfence elke keer weer 

terug. Deze zone overbrugd. Dit door de meldkamer laten melden aan de WA. deze gaf 

toestemming
11-10-2016 DI coll. surveillance Dombosch 1Controleronde 807355 01:53:44       kwam met controleren op de ramgatseweg 13a. een open deur aan gelijk meldkamer  er 

over gebeld . was geen klant dus heb de deur  voor het oog dicht gedaan .

11-10-2016 DI Zalmweg Alarmmelding Inraakalarm zone 68 PIR Kifa nu. 813774 05:39:14       externe ronde gedaan vanwegen opening geen bijzonderheden waargenomen .

13-10-2016 DO Krabbescheer Controleronde 809078 01:23:14   open deur plus open hekwerk     
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13-10-2016 DO Bliek Alarmmelding Uitloopfout. 813855 19:03:59       via buitenzijde geeft onze sleutel geen toegang tot loft 17. tevens werkt onze 

schakelcode niet op het systeem. gesproken met dhr *****. gezamenlijk naar binnen gegaan 

bij loft 17. systeem gaf een open zone aan. deur personeelsingang op een kier middels slot 

aangetroffen. deur gesloten waarop het systeem kon worden ingeschakeld.

14-10-2016 VR Zalmweg / Maasdijk Controleronde 808636 01:13:23        

14-10-2016 VR Ramgatseweg Controleronde 808632 02:01:42   Toegangshek stond open veder geen bijzonderheden.    

14-10-2016 VR Lissenveld Alarmmelding Inbraakmelding zone 20 Glas 

Personeels ingang links zone 25 

MC Personeelsingange Rechts

813907 20:13:19       terplaatse .Mevr. ***** van schoonmaakbedrijf ***** aanwezig.alarm was ingeschakeld 

terwijl zenog binnen was?. systeem gereset en ingeschakeld 

18-10-2016 DI Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1151 entree voor 818229 02:19:50       zone  10151 schuifdeur overbrugd ,deze gaat open en dicht automatisch daardoor 

veroorzaakt alarm ,verder geen bijzonderheden .

21-10-2016 VR Forellenweg Alarmmelding Inbraak Groep 00052 PIR 

Ontvangst 2e WA Dhr. *****  rijdt 

ook mee.

818369 00:48:42       dhr ***** ofwel w.a was te plaatsen verder geen bijzonderheden waargenomen 

21-10-2016 VR Zalmweg Alarmmelding Inbraak Zone 10 - Kopieermachine 818373 01:57:22       spin voor de peer verder geen bijzonderheden waargenomen 

21-10-2016 VR Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm  zone 2023 PIR 

MIDACHTER.

818415 21:38:22        

21-10-2016 VR Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 35 deur rechts 

achter

818418 22:13:07        

22-10-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Storing sprinkler zone 2 818432 04:48:02       Ik kan niet bij de Sprinkler installatie.in opdracht van heer ***** storing doorgeven aan 

de portier van *****

22-10-2016 ZA Bliek Alarmmelding Inbraak zone 1001 pir entree 818433 05:14:00        

22-10-2016 ZA Lissenveld Alarmmelding verboden uitschakeling 818443 12:54:37       dhr ***** aanwezig voert werkzaam heden uit tot ongeveer 17:00 uur. meneer 

geinformeerd of hij in het weekend even kan melden dat hij het pand betreed. surveillant 

met vervolg.
22-10-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Op verzoek toegangs deur openen 818447 14:52:44       dhr ***** was zijn sleutels binnen vergeten. toegang verleend en met vervolg.

22-10-2016 ZA Ramgatseweg Controleronde 812580 18:25:59       Gat in hekwerk aan linkerzijde object veder geen bijzonderheden.

22-10-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 2023 pir 

midachter

818463 22:08:56        

23-10-2016 ZO Meerval Controleronde 810459 17:41:56        

26-10-2016 WO Zalmweg Alarmmelding INB zone 29 Hal1 sec 2 822804 23:56:29        

28-10-2016 VR Bliek Alarmmelding storing brand zone 20 822856 00:36:31       bij aankomst het pand intern gecontroleerd. hierbij geen bijzonderheden waargenomen. 

bij iedere reset van de brandeldcentrale kwam de melding gelijk weer terug. hierop 

meldkamer smc verzocht contact op te nemen met een wa. meldkamer gaf aan deze niet te 

mogen bellen. surveillant heeft de betreffende storing 02.67 ontkoppeld van de 

brandmeldcentrale en daarna weg weer vervolgd.
28-10-2016 VR coll. surveillance Dombosch 1Controleronde 817947 20:48:42   hekwerk open aangetroffen R020    
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28-10-2016 VR Ramgatseweg Controleronde 20:58:27   hekwerk open aangetroffen    tijdens mikn ronde over Dombosch I zag ik dat het hek nog 

open stond. Deze afgesloten 

28-10-2016 VR Brasem Alarmmelding Inbraakalarm Zone 7 Werkplaats 

midden, WA komt ook ter plaatse

822912 22:07:01       externe ronde gedaan geen bijzonderheden waargenomen. Dit doorgegeven aan de 

meldkamer surveillant mocht met vervolg 

29-10-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak alarm zone 201 Kantine 822946 13:37:31        

29-10-2016 ZA Ramgatseweg Controleronde 817036 17:18:49   middelste hek niet afgesloten    tijdens de controlle ronde trof ik het middelste hek niet 

afgesloten aan. Hiervoor de meldkamer een WA laten bellen. WA gaat het oplossen, 

surveillant mocht met vervolg 
31-10-2016 MA Weegbree Controleronde 21:56:09   hekwerk open aangetroffen    hekwerk open aangetroffen tijdens de collectieve controlle 

ronde. deze afgesloten 

31-10-2016 MA Lissenveld Alarmmelding TLI sectie 1 pand geen gehoor. 827220 22:09:21       Men was vergeten de bloktijd aan te passen. duurt nog tot max 23.00 uur. dit 

doorgegeven aan de meldkamer 


