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www.guislain.be

Contact

Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

0477 88 02 08

Campus Sint-Alfons
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56

Sint-Juliaanstraat 1
9000 Gent

Campus De Deyne
Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
Campus Lorkenstraat – PVT
Lorkenstraat 30, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

P.C. Dr. Guislain behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0406.633.304
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