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Tidspunkter 

En kursusdag varer som udgangspunkt fra 9.00 til 16.30, (max. 17:00). Der er ca. ½ times 

hjemmearbejde om aftenen på Lead level kurser. 

Kursusafgiften inkluderer 

Kursusmappe med undervisningsmaterialet i print. 

Forplejning: Morgenmad, formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagskaffe m. kage.  

Særlige behov til forplejningen, f.eks vegetar, vegan, eller allergier, f.eks. gluten, laktose, skal oplyses 

senest en uge før kursusstart. 

Ikke inkluderet: Overnatning (på Bybjerggaard) til favørpris ca. 500 kr/nat kan aftales med hotellet. 

Betaling 

Betalingsbetingelser: 14 dage netto, dog altid senest 14 dage inden kursusstart. Ved tilmelding senere 

end 14 dage før kursusstart, betales netto kontant. Priserne er anført i danske kroner ex moms.  

Hvis du er forhindret 

Hvis du er forhindret i at deltage på et kursus, kan du overdrage din kursusplads til en kollega senest 5 

arbejdsdage før kursusstart mod et administrationsgebyr på 500 kr. ex moms. 

 

Ved afmelding fra et kursus gælder følgende afbestillingsfrister:  

• Afmelding senest 14 dage før kursusstart, refunderes 100% af kursusprisen. 

• Afmelding mindre end 14 dage før kursusstart, refunderes 0 % af kursusprisen. 

• Møder du ikke op til dit kursus, eller deltager du ikke i alle kursusdage og eksamen, refunderes 0 % 

af kursusprisen. 

Forbehold 

Symbic tager forbehold for eventuelle nødvendige ændringer i tid, sted, og kursusindholdets detaljer, 

som meddeles senest 7 dage inden kursusstart, samt force majeure o.l.  

Symbic kan til enhver tid om nødvendigt udskifte underviser med en anden certificeret underviser. Ved 

aflysning refunderes 100% af kursusprisen. Symbic kan ikke garantere handicapvenlige 

adgangsforhold. 

 

Kursusbevis, eksamen og certifikat  

Du modtager et deltagerbevis efter kursusevaluering, der angiver antal CPD/CPE timer.  

PECB eksamen (inkluderet) er online, som du efter kursus booker på et tidspunkt, der kan passe dig. 

PECB certifikater:Ved bestået certificeringseksamen modtager du efter 6-8 uger i email fra PECB din 

bekræftelse på beståelse (kun bestået/ikke-bestået oplyses, ikke antal point), og du kan ansøge om 

akkrediteret PECB certifikat, sammen med CV og supplerende oplysninger til validering af korrekt 

indplacering af niveauet for PECB certifikatet (f.eks. Provisional Auditor/Auditor/Lead Auditor) ifølge din 

erfaring. Nærmere information om dette gives på PECB Lead kurserne. 


