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Officiële opening van de nieuwe Iveco-concessiehouder 
in het Groothertogdom Luxemburg: Garage Jourdan in 
Kehlen 
 
Na enkele maanden van activiteit nodigt garage Jourdan Luxembourg S.A. 
haar Luxemburgse klanten uit tijdens de opendeurdagen van vrijdag 7 juni 
tot en met maandag 10 juni 2013 om samen met hen de officiële opening 
van deze Iveco-concessie voor het Groothertogdom te vieren. 
 
De klanten kunnen kennismaken met het volledige Iveco-gamma en testritten 
maken.  

 De nieuwe Trakker voor container en kippers (off-road) 

 De nieuwe Stralis Hi-Way: vrachtwagen van het jaar 2013  

 De Eurocargo – de marktleider in de distributie 

 De nieuwe Daily – de lichte bestelwagen voor professionelen 

 De minibus Daily Way – voor schoolvervoer en vervoer van VIP’s 

 En enkele verrassingen ...  
 
In augustus 2012 vestigt de Groupe JOURDAN in Kehlen een nieuwe Iveco-
concessie voor Luxemburg (JOURDAN Luxembourg S.A.). Deze concessie 
zorgt voor de verkoop en het onderhoud van het gamma lichte bestelwagens 
en vrachtwagens van Iveco. De nieuwe dealer brengt ook 
tweedehandsvoertuigen op de markt, met garantie van het merk, en verkoopt 
ook tweedehandsvoertuigen van andere merken. In het gebouw bevindt zich 
eveneens een installatie voor de technische controle van alle bestel- en 
vrachtwagens in Luxemburg. De garage is ook gespecialiseerd in 
tachografen, snelheidsbegrenzers en alcoholsloten voor alle vrachtwagens en 
trekkers. Het opgeleide personeel voert ook het onderhoud uit van 
aanhangwagens en opleggers van alle merken, evenals van tankwagens en 
tankopleggers. De concessie beschikt daarenboven over een 
carrosserieafdeling met spuitcabine, voorbereidingszones en richtbank.  
 
De Groupe Jourdan is ook gespecialiseerd in het takelen en repatriëren van 
voertuigen in heel Europa. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Een uitzonderlijk traject! 
 
In 1989 nemen Frédéric Jourdan en zijn vrouw Françoise Legros de garage 
en het familiale takelbedrijf over dat gevestigd is in Saint-Mard in de buurt van 
Virton in de Gaumestreek (provincie Luxemburg).  
In 1993 wordt Jourdan S.A. concessiehouder van Iveco.  
In 1999 verhuist Jourdan S.A. en koopt ze een oud metaalconstructiebedrijf 
naast het station van Virton. De onderneming stelt dan al 14 personen te 
werk.  
In 2004 ziet Jourdan S.P.R.L. het licht. Deze onderneming houdt zich 
specifiek bezig met de verhuur van voertuigen, het vervoer van laadbakken, 
mixerwagens, uitzonderlijk vervoer en takelwerkzaamheden.  
 
In 2009 neemt de holding Jourdan de groeve NRI S.A. over. 
 
Vandaag werken er ongeveer 35 personen bij de Groupe Jourdan. 
 

IVECO - MBB - EBERCA - JPM – FAYMONVILLE (MAX TRAILER) – DUFILS 
- DKV - UTA - SOLRED - INTERPARTNER, MONDIAL ASSISTANCE, 
EUROPE ASSISTANCE – ITS – EBTS 
 

Garage Jourdan Luxembourg SA ( IVECO Dealer) 

23 Zone Industrielle    
L-8287 Kehlen (Kielen)  
LUXEMBOURG  

Tel: 00352/27.32.60   

Fax: 00352/27.32.60.21 (Administratie)  

of 00352/27.32.60.23 (Werkplaats-Magazijn) 

  
Jourdan Alice  Bestuurder   alice.jourdan@jourdan.lu    
Jourdan Frédéric    Technisch directeur   frederic.jourdan@jourdan.lu   
Jourdan Françoise   Boekhouding   francoise.jourdan@jourdan.lu 
Leclercq Manu   Verkoper    vendeur@jourdan.lu  
Resibois Vincent   Magazijn    vincent.resibois@jourdan.lu    
Lorent Bruno  Werkplaats   bruno.lorent@jourdan.lu  
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Iveco 
Iveco développe, construit et commercialise une vaste gamme de véhicules commerciaux légers, 
moyens et lourds, de camions tout-terrain, d’autobus urbains et d’autocars, ainsi que de véhicules 
spéciaux pour des applications comme la lutte contre l’incendie, les missions tout-terrain, la défense 
et la protection civile. 
Iveco emploie plus de 25 000 personnes et produit ses véhicules dans 23 usines implantées dans 
10 pays à travers le Monde, sur base d’une technologie d’excellence développée dans 6 centres de 
recherche. La société est présente non seulement en Europe mais aussi en Chine, en Russie, en 
Australie et Amérique du Sud. Enfin, plus de 5.000 points d’assistance dans plus de 160 pays 
garantissent l’assistance technique dans toutes les régions du globe où travaillent les véhicules 
Iveco. 
 

 
Iveco 
Iveco ontwerpt, maakt en verkoopt een uitgebreid gamma lichte, middelzware en zware 
bedrijfswagens, off-road trucks, stads- en streekbussen en touringcars, evenals speciale voertuigen 
voor bijvoorbeeld brandbestrijding, off-roadmissies, defensie en civiele bescherming. 
Iveco telt meer dan 25.000 werknemers en heeft 23 productiefaciliteiten in 10 verschillende landen, 
waar gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën die in 6 onderzoekscentra zijn 
ontwikkeld. Behalve in Europa is de onderneming ook actief in China, Rusland, Australië en Latijns-
Amerika. Dankzij meer dan 5.000 servicepunten in ruim 160 landen kunt u overal ter wereld waar 
een Iveco-voertuig aan het werk is, rekenen op een adequate technische ondersteuning. 
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