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Tijdelijke sluiting station Ghislenghien!
Publicatiedatum : 30/07/2004
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Ingevolge een ongeval in de industriezone van Ghislenghien, deelt het Bureau
d’Inspection Automobile mee dat het keuringscentrum van Ghislenghien gesloten
is tot nader order. Dit omwille van veiligheidsredenen voor de klanten en het
personeel.
De klanten kunnen hun voertuig voorrijden in één van de volgende
keuringscentra :
• Station 65 : Zoning de Tournai Ouest, rue du Serpolet 21, 7522 Marquain
• Station 61 : rue Grande 8, 7020 Maisières
• Station 70 : rue du Grand Courant 18, 7033 Cuesmes
• Station 68 : rue de l’Echauffourée 101, 7700 Mouscron
Bij wijze van uitzondering, worden herkeuringen van het station Ghislenghien
toegelaten in de bovenvermelde keuringscentra.
Zodra wij op de hoogte zijn van de heropening van het station, zal een nieuw
persbericht gepubliceerd worden.

De officieel erkende ondernemingen die sinds 1933 de autokeuringen uitvoeren, verenigden zich in 1938 in
de federatie GOCA. GOCA onderhoudt voor de ondernemingen die in totaal 75 keuringscentra en 32
rijexamencentra hebben, de contacten met de betreffende ondernemingen en federaties. Via haar werking
en structuur geeft de vzw GOCA vorm aan de beslissingen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer. GOCA beschikt over een team voor autokeuring, een team voor rijbewijs en een vormingscentrum,
waarin zowel inspecteurs als examinatoren worden opgeleid en bijgeschoold. De medewerkers van de
ondernemingen - in totaal meer dan 2000 - voeren veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het
vaandel. Zij willen daadwerkelijk bijdragen tot een veiliger verkeer en een beter leefmilieu. Zowel de
technische staat van voertuigen als het rijgedrag van bestuurders liggen hen na aan het hart.

http://www.goca.be/perscom/display.asp?id=84
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Voor meer informatie kunt u terecht bij
COMMUNICATIE GOCA
GSM : 0476 82 34 81

GOCA uw partner in mobiliteit en verkeersveiligheid.
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