
 
 

 
 

Nye regler for til- og afmelding til kurser på 

Center for det Maritime Sundhedsvæsen 

Pr. 1. november 2014 træder nye regler om til- og afmelding til kurser i kraft. Jf. Bekendtgørelse 
om sygdomsbehandling og beviser nr. 1116 af 10/10/2014. (Retsinformation) 

 
Tilmelding 
Der er ingen sidste tilmeldingsfrist til vore kurser, men vi anbefaler altid at være ude i god tid, dvs. 
forespørgsel på kursusplads 2 - 3 måneder før kursusstart. Bemærk, at tilmeldingen er bindende, når der 
er 4 uger eller mindre til kursusstart jf. regler for afmelding. 

 
Forespørgsel 
Ved ”forespørgsel på kursusplads” via vores hjemmeside svares der be- eller afkræftende senest 1 - 2 
hverdage efter modtagelsen, ligesom det oplyses, at kursisten vil modtage yderligere information pr. 
mail ca. 2 uger før kursusstart. 

 
Kursuspris 
Kursuspris pålægges personer, der ikke er danske statsborgere, ikke har dansk bopæl og ikke er 
statsborgere i et land, der er medlem af EU eller EØS. Priser som følger: 

- E-learning kursus til bevis A 
- Genopfriskningskursus til bevis A 

DKK. 
DKK. 

1.225,00 kr. 
3.675,00 kr. 

- Grundkursus til bevis A DKK. 12.250,00 kr. 
- Grundkursus til bevis B DKK. 6.125,00 kr. 
- Grundkursus til bevis C DKK. 2.400,00 kr. 
- Genopfriskning til bevis C+P DKK. 2.400,00 kr. 

 
Afmelding(gælder alle) 

- Afmelding kan ske uden beregning indtil 4 uger før afholdelse af kurset. 
- Ved afmelding mellem 2 og 4 uger før kursusstart opkræves DKK. 500,- 
- Sker afmelding senere end 2 uger før kurset, opkræves 100 % af kursusafgiften. 
- Ved udeblivelse uden afmelding opkræves 100 % af kursusafgiften. 

 
Afmeldingsgebyr på følgende kurser: 

- E-learning kursus til bevis A 
- Genopfriskningskursus til bevis A 

DKK. 
DKK. 

1.225,00 kr. 
3.675,00 kr. 

- Grundkursus til bevis A DKK. 12.250,00 kr. 
- Grundkursus til bevis B DKK. 6.125,00 kr. 
- Grundkursus til bevis C DKK. 2.400,00 kr. 
- Genopfriskning til bevis C+P DKK. 2.400,00 kr. 

 
Aflyste kurser 

- Hvis kurset aflyses, gives besked senest 2 uger før afholdelse af kurset. 
Yderligere spørgsmål: 

 
Kontakt Daglig Leder Anita Brusen på tlf.:72 19 60 04 eller mail: ab@dma.dk 
Center for det Maritime Sundhedsvæsen – Søfartsstyrelsen 


