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Standaarduitvoering Damarin 842  
 
Romp 
Polyester romp, 10 tot 12 mm. ISO-NPG. Elke RAL kleur mogelijk, eerste laag met vinylesterhars 
Waterlijnbies gelakt, 2 lagen Seajet epoxy coating + 2 lagen Seajet antifouling 
Zeer solide motorfundatie en webframe over de gehele bodem 
Zwemplateau van RVS en massief teak, telescopische zwemtrap, RVS boegstrip met boegoog,  
Rubber stootrand ( 80 mm) rondom met RVS hoekstukken 
 
Dek 
Polyester dek met zeer brede gangboorden en antislip, romp/ dek verbinding verlijmd en geschroefd 
Zelflozende ankerbak met 2 deksels, 6 RVS bolders en 4 klapkikkers,  
Markilux buiskap met tussenzeil en schuin achterzeil 
 
Technische installatie 
28 pk, 3 cilinder Vetus diesel M3.29, interkoeling (ca. 13 km/u), teak stuurwiel en RVS spaken,  
RVS motorbediening, dubbel geïsoleerde motorkist, schakelpaneel met 6 schakelaars, elektrische bilgepomp, 
12 volts plug, Bullflex koppeling, watergesmeerde schroefas Ø 25 mm, 3-blads schroef  
met uithouder, 2 x 80 liter brandstoftank met grof filter en niveaumeter, 55 Ah startaccu met hoofdschakelaar, 
Hydraulische besturing met doorgestoken RVS roer 
Navigatieverlichting, interieurverlichting voorin, toiletverlichting  
 
Interieur 
Uitgevoerd in kleur naar keuze, (zelflozende) kuipvloer voorzien van Flexiteek naar keuze 
Achter zitting met 3 luiken en enorme bergruimtes 
2 zits stuurbank, stuurconsole met binnen een natte cel met elektrisch toilet en 50 l. vuilwatertank 
Voorvloeren verlaagd met HPL vloer, kleur naar keuze 
Voorzitting met grote bergruimtes en bergvakken achter rugleuningen 
Zitkussen en rugkussens van Sunbrella. 
 
Kombuis 
(Teak)houten gelakte keukenblok met 3 kastdeuren, HPL aanrechtblad (kleuren/ soorten naar keuze) 
RVS spoelbak met koud stromend water en 120 liter drinkwatertank 
Origo 2-pits sporitus kooktoestel  
Waeco inbouw koelkast 48 liter 
 
Natte cel 
Electrisch toilet met 50 liter vuilwatertank  
Douche pomp met vlotter schakelaar 
RVS spoelbakje met / douchekop 
Spiegel, opbergruimte, verlichting 
 
Overige 
10 Kg. Bruce anker lijn, vlag compleet, 2 landvasten, 4 stootwillen, brandblusser, 10 liter diesel 
2 jaar volledige garantie, Scheepsnaam en thuishaven, CE- handleiding 
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Standaarduitvoering Damarin 842  € 92.500 
 
Standaarduitvoering Damarin 842 Cabin   € 112.800 
(Buiskap en achterzeil, acrylaat ramen, vluchtluik, dakreling, bekleding e.d.) 
Raampartij in aluminium (tegen meerprijs in hout, RVS of gebogen ruit) 6.500 
Neerklapbare Navigatiebeugel (met binnen- en navigatieverlichting) 2.800 
2 extra patrijspoorten (in natte cel en bij keuken) 1.000 
 

Opties Damarin 842 
 
Vetus Diesel, M4.45, 42 pk, 4 cilinder (ca. 17km/u)      4.000 
Vetus Diesel, M4.56, 52 pk, 4 cilinder, turbo (ca. 19 km/u) 6.500 
Yanmar CR Diesel, 4JH80, 80 pk, 4 cilinder, turbo (ca. 28 km/u) 16.000 
Yanmar CR Diesel, 4JH110, 110 pk, 4 cilinder, turbo (ca. 36 km/ u) 20.000 
Trimplaten verstelbaar (nodig v.a. 80 pk) 2.300 
Trolling valve 1.200 
35 Kgf boegschroef 3.600 
2 x 100 Ah lichtaccu’s met diodebrug 885 
Electrische ankerlier 3.500 
Walstroom met 30 Ah accu lader  2.200 
Omvormer 220 volt, 1400 watt 1.500 
Radio met mp3 aansluiting en 2 waterdichte speakers 1.050 
Raymarine i40 log/dieptemeter 1.280 
Raymarine Axiom 7" kaartplotter met kaart 1.500 
Raymarine Axiom 9" kaartplotter/ digitale klokken voor Yanmar, Triducer speed/ depth  5.600  
2e USB aansluiting voorin  90 
20 ltr. Boiler 1000 watt 2.200 
Webasto air top diesel kachel 3.865 
Corian aanrechtblad i.p.v. HPL 2150 
Hoog doorlopende achterkap (i.p.v. schuin achterzeil) 3.000 
Verticaal tussenzeil met oproldeur 1.200 
Sunbrella losse kapok kussens (per/stuk) 80 
Zonnedek/ slaapplaats in kuip met 4 platen en kussens 1.500 
Tafel voorin met combinatie vulstuk voor slaapplaats 2.800 
Flexiteek voordek met gangboorden 7.850 
Flexiteek voorvloeren 4.000 
Flexiteek kuiprand  1.500 
RVS zeereling  3.000  
RVS handgreep op zijkant stuurstand 200 
 
 
 
  

 
Prijzen in Euro’ s incl. 21% BTW, Prijzen geldig v.an 1 Juli 2022, Levering af werf Gouda, Wijzigingen in prijzen en uitvoering voorbehouden.  
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Standardversion Damarin 840 Xtender 
 
 

Hull 
Polyester hull 10 to 12 mm, iso-npg gelcoat, every RAL colour is possible  
Underwater ship 2 layers of epoxy coating + 2 coats of antifouling 
Stainless bathing platform with teak planks, bathing ladder and step 

Deck 
Polyester deck and side decks with non-slip, anchor storage with 2 hatches  
Hull / deck connection screwed and glued, laminated partially completed 
Teak rubbing strake with stainless steel 
Markilux sprayhood with cockpit cover 
2 stainless steel front, center and rear bollards. 4 folding clamps  

Technical installation 
33 hp, 4 cylinder Vetus M4.15 diesel. Intercooling 
2 fueltanks (total 200ltr.) with level meter and strainer 
Double insulated engine room with air supply, Electrical bilge pump 
Bullflex, water lubricated propeller shaft system Ø 30 mm, 3-bladed propeller 
Navigation lights, 75 Ah starter battery, 2 x 75 Ah service battery, diode splitter 
Steering wheel with stainless spokes, stainless motor control, Hydraulic steering, stainless rudder   
Carbon dashboard with chrome clocks 

Cockpit 
Self draining cockpit with extra bilge pump, Large seats with Sunbrella cushions 
Teak wooden cockpit floors (Flexiteek or Esthec also possible) 
Steering seat for 2 persons with Nautolex and stainless steel 
3 large lockers under cockpit seats, Folding teak wooden engine cover  

Galley  
Wooden galley (wood of your choice) with  3 doors and HPL dresser, Origo double alcohol burner, built in 
Stainless steel sink with faucet, cold running water and 120 litre water tank 
Waeco built in refrigerator 48 litre 
 
Toilet compartment 
Electrical toilet with 50 litre waste water tank, Separate shower pump wit float switch 
Stainless steel sink with faucet (also used as shower), Mirror, wooden door, locker under sink, Interior light 
 

Delivery package 
10 Kg. Bruce anchor with anchor line  
flag with stick and holder, 4 mooring lines, 6 fenders, fire extinguisher  
2 years full warranty, Boat and port name, CE Owners manual  
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Prijs in standaarduitvoering € 92.500 

Damarin 842 Cruiser  € 112.800 
(polyester cabin, portholes, sprayhood, escape hatch etc.  
Aluminium windshield (also possible in wood, stainless steel or curved acrylaat) 4.960 
Foldable navigation arch 2.760 

 

Extra’s 
Vetus M4.45 42 HP diesel, 4 cilinder (ca. 17 km/h) 3.525 
Vetus M4.56, 52 HP turbo diesel, 4 cilinder (ca. 19 km/h) 5.500 
Yanmar 4JH80, 80 Hp, turbo CR-diesel, 4 cylinder (ca. 28 km/h) 13.500 
Yanmar 4JH110, 100 Hp, turbo CR-diesel, 4 cylinder (ca. 36 km/h) 14.885 
Trimplates (needed from 80 Hp) 2.155 
Trolling valve 1.050 
Bow thruster, Vetus 55 Kgf with separate battery 3.530 
Second batterie with diodesplitter 885 
Electrical anchor winch 3.210 
Shore power connection with 12-volt, 30 Ah charger and a 220 volt outlet 1.655 
Shore power connector / charger combo (Mastervolt 1500 W, 220 V)  2.200 
Raymarine log/ depth sounder in combination with luxury dashboard 1.575 
Raymarine Axiom7 GPS chart plotter 1.325  
Jensen audio with 2 waterproof speakers 1.050 
Hot water supply boiler 20 ltr., 1000 watt 22100 
Webasto Air top diesel forced air heater 3.865 
Extra wash basin in toiletroom 550  
Corian dressers  in galley in toilet compartment 2.050 
Increased cockpit cover made of ‘Markilux’ 2.150 
Vertical partition made of ‘Markilux’ 1.050 
Sundeck/ sleeping place in cockpit 1.575 
Luxury wooden table with hydraulic legs and shims for bed 2.750  
Entrance doors in stern  3.150 
Teak wood deck or Flexiteek around 7.750 
Teak wood or Flexiteek fore floors 3.675  
Teakwood or flexiteek on cockpit edge 2.100 
Stainless steel guard rail 2.625 
 
 
 
Prices in Euro’ s incl. 21% VAT,Prices from 1 februari  2022, Delivering on the yard in Gouda, Changes in prices and equipment are reserved   
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Standaarduitvoering Damarin 842 Cabin 
 
Romp 
Polyester romp, 10 tot 12 mm. ISO-NPG. Elke RAL kleur mogelijk, eerste laag met vinylesterhars 
Waterlijnbies gelakt, 2 lagen Seajet epoxy coating + 2 lagen Seajet antifouling 
Zeer solide motorfundatie en webframe over de gehele bodem 
Zwemplateau van RVS en massief teak, telescopische zwemtrap, RVS boegstrip met boegoog,  
Rubber stootrand ( 80 mm) rondom met RVS hoekstukken 
 
Dek 
Polyester dek met kajuit, brede gangboorden en antislip, romp/ dek verbinding verlijmd en geschroefd 
2 verlijmde acrylaat ruiten, vluchtluik op kajuitdak, RVS dakreling, binnenverlichting 
Zelflozende ankerbak met 2 deksels, 6 RVS bolders en 4 klapkikkers,  
Markilux buiskap met schuin achterzeil 
 
Technische installatie 
28 pk, 3 cilinder Vetus diesel M3.29, interkoeling (ca. 13 km/u), teak stuurwiel en RVS spaken,  
RVS motorbediening, dubbel geïsoleerde motorkist, schakelpaneel met 6 schakelaars, elektrische bilgepomp, 
12 volts plug, Bullflex koppeling, watergesmeerde schroefas Ø 25 mm, 3-blads schroef  
met uithouder, 2 x 80 liter brandstoftank met grof filter en niveaumeter, 55 Ah startaccu met hoofdschakelaar, 
Hydraulische besturing met doorgestoken RVS roer 
Navigatieverlichting, interieurverlichting voorin, toiletverlichting  
 
Interieur 
Polyester binnenschaal, kleur naar keuze. 
(zelflozende) kuipvloer en kajuitvloeren voorzien van HPL teaklook of andere kleur naar keuze 
Achter zitting met 3 luiken en bergruimtes 
2 zits stuurbank, stuurconsole met binnen een natte cel met elektrisch toilet en 50 l. vuilwatertank 
Voorzitting met grote bergruimtes en bergvakken achter rugleuningen 
Zitkussen en rugkussens van Sunbrella. 
 
Kombuis 
(Teak)houten gelakte keukenblok met 3 kastdeuren, HPL aanrechtblad (kleuren/ soorten naar keuze) 
RVS spoelbak met koud stromend water en 120 liter drinkwatertank 
Origo 2-pits sporitus kooktoestel  
Waeco inbouw koelkast 48 liter 
 
Natte cel 
Electrisch toilet met 50 liter vuilwatertank  
Douche pomp met vlotter schakelaar 
RVS spoelbakje met / douchekop 
Spiegel, opbergruimte, verlichting 
 
Overige 
10 Kg. Bruce anker lijn, vlag compleet, 2 landvasten, 4 stootwillen, brandblusser, 10 liter diesel 
2 jaar volledige garantie, Scheepsnaam en thuishaven, CE- handleiding 
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Standaarduitvoering Damarin 842 Cruiser   € 112.800 
 
 
Aanpassing kuip en toevoeging volledig uitgeruste achterkajuit met zonnedek erboven 15.000 
Raampartij/ windscherm in aluminium met ruitenwisser 6.000 
Neerklapbare Navigatiebeugel (met binnen- en navigatieverlichting) 2.800 
Kajuit voor afsluitbaar met schuifluik en deur 3.000 
2 extra rechthoekige patrijspoorten bij toilet en keuken + 1 extra voorruit 1.500 
Yanmar CR Diesel, 4JH80, 80 pk, 4 cilinder, turbo (ca. 28 km/u) 14.885 
Trimplaten verstelbaar (nodig v.a. 80 pk) 2.155 
35 Kgf boegschroef 3.530 
35 Kgf Hekschroef met gezamenlijke bediening 3.530 
2 x 100 Ah lichtaccu’s met diodebrug 885 
Walstroom met 30 Ah accu lader  1.655 
Prowatt Omvormer 1400 watt, 220 volt 1.500 
Radio met mp3 aansluiting en 2 waterdichte speakers 1.050 
Raymarin Axiom 9" kaartplotter/ digitale klokken voor Yanmar, Triducer speed/ depth  4.500  
Roerstandaanwijzer 950 
2 extra USB aansluiting voorin  170 
20 ltr. Boiler 1000 watt 2.200 
Webasto air top diesel kachel 3.865 
Corian aanrechtblad i.p.v. HPL 2.150 
Hoog doorlopende achterkap (i.p.v. schuin achterzeil) 3.000 
Tafel telescopisch met vulstuk om extra slaapplaats te maken 1.500 
RVS zeereling  3.500  
RVS reling op kuiprand i.v.m. hogere kuipvloer voor achterkajuit en goede rugleuning in kuip 1.500 
 ---------- + 
Totaal € 193.625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Prijzen in Euro’ s incl. 21% BTW, Prijzen geldig vanaf Juli 2022, Levering af werf Gouda, Wijzigingen in prijzen en uitvoering voorbehouden.  

 


