BWN BV (Beveiligingsdienst Zuid-Nederland BV)
Akerstraat 25,
6411 GV te Heerlen
Aan: J. Klossen, hoofd beveiliging
Van: 12
Onderwerp: diefstal
Nummer: 1234
Datum: 4 juni 2015
Bijlage(n): geen
Afschriften: politie
Rapport
Op donderdag 4 juni 2015 was ik, kandidaat 12 (Jan Klassen), als beveiliger werkzaam
bij Beveiligingsdienst Zuid Nederland gevestigd aan de Akerstraat 25, 6411 GV te
Heerlen en werkzaam als mobiele surveillant.
Op genoemde dag en datum reed ik op de Provincialeweg in Heerlen richting Maastricht.
Omstreeks 20:00 uur zag ik in mijn rijrichting een vrouw fietsen met een handtas
achterop haar bagagedrager. Ik zag dat achter deze vrouw een bromfietser reed met
ongeveer dezelfde snelheid als de fietser. De bromfiets was een Aprillia, rood van kleur
met het kenteken 12 F RP3. Achterop de brommer zat een passagier. Ik zag dat de
passagier de handtas van de bagagedrager van de fiets van de vrouw rukte, waarna de
bromfiets met hoge snelheid weg reed. De twee personen op de bromfiets waren allebei
blank, hadden een stevig postuur en waren allebei tussen de 1,70 m-1,80m lang. Een
van hen had korte stekels en de ander droeg een opvallend wit petje. Ze droegen allebei
zwarte kleren. Ik zag dat de vrouw haar evenwicht verloor en viel. Ik ging vlug naar de
vrouw toe en vroeg naar haar toestand. Ze had een hoofdwond en klonk erg verward. Ik
vroeg haar gegevens. Haar naam was mw. Pieters en woonde in de Gasthuisstraat 11 te
Heerlen. Haar telefoonnummer was 06-12345678. Ik informeerde de CP en vroeg om de
hulpdiensten te alarmeren. Om 20:30 uur kwam de ambulance ter plaatse. De twee
broeders stelden zich voor als de heren Voorst en Tevens. Terwijl ik de broeders de
situatie uitlegde en zij naar de vrouw gingen kwam om 20:35 uur ook de politie ter
plaatse. De twee agenten stelden zich voor als de heren Bloks en Beens.
Nadat ik de politie de benodigde informatie had gegeven vroeg de politie of zij een kopie
van mijn rapport mochten ontvangen. Ik informeerde de CP over de afloop en vervolgde
daarna om 21:00 uur mijn werkzaamheden.
Van dit voorval heb ik een korte vermelding in het dagrapport gemaakt.
Dit rapport is naar waarheid opgemaakt en ondertekend te Heerlen op donderdag 04 juni
2015.
Jan Klassen
beveiliger

