
 

 

 

 

Standaarduitvoering DAMARIN 19  
 

 
 
Romp 
Polyester romp, 7 tot 12 mm. ISO-NPG, elke gewenste RAL kleur mogelijk 2 lagen Gelshield epoxy + 2 lagen antifouling 
Waterlijnbies geïntrigeerd in gelcoat RVS boegstrip met boegoog  
Dubbelwandig, volgeschuimd en onzinkbaar  
 
Dek 

Polyester dek met antislipprofiel en gangboorden, luik in achterdek   Teakhouten lijst, Kabelaring (∅ 75 mm)  
Romp/ dek verbinding geschroefd, gelijmd en deels gebout Ankerbak met luik, 4 RVS bolders  
 
Technische installatie 
12 pk, 2 cilinder Vetus M2.02 diesel. Interkoeling Aangehangen roer, RVS beslag, teak helmstok 
Dubbel geïsoleerde motorkist met blusgat Motorbediening, schakelpaneel 
Bullflex koppeling, watergesmeerde schroefas Ø 25 mm, 3-blads schroef 42 liter brandstoftank met voorfilter en niveaumeter 
55 Ah startaccu met hoofdschakelaar Elektrische bilgepomp, 12 volts plug 
 
Interieur 
Uitgevoerd in crème wit  Voorpiek voorzien van bergruimte 
Kuipvloer voorzien van beige antislipprofiel Verlaagde instappen met teak instaplatten 
Achterzitting met bergruimte 2 consoles waarvan 1 voorzien van 35 liter koelbox 
Voorzitting met 3 bergruimtes, doorlopend onder voordek  Teakhout op motorkist deksel 
  
Tuigage 
Aluminium blank geanodiseerde mast, giek en gaffel  Dacron grootzeil met logo, 2 reven en giekhuik 
RVS mastvoet en opklapbare boegspriet met pelikaanhaak Dacron fok met flexibel rolsysteem en UV strip 
RVS verstaging, wantspanners, 10 mm vallen en schoten Ronstan beslag, schootlieren, windvaan 
 
Overige 
3,2 Kg. paraplu anker met ankerlijn Vlag met stok en houder 
2 landvasten, 4 stootwillen, 10 liter diesel 
1 kg. brandblusser, Scheepsnaam en thuishaven 2 jaar volledige garantie, CE- handleiding 
 

 
Prijs in standaard uitvoering  € 33.500 

 



 

 

 

Opties DAMARIN 19 
 
2,2 Kw. Vetus electro motor geen meerprijs 
Meerprijs DC meter voor hybride of electro drive 407 
Uitgebreid motorpaneel met toeren-/ urenteller en voltmeter (standaard v.a. 28 pk)  498 
2e 55 Ah accu met diodebrug 559 
Navigatieverlichting 478 
Radio / Cd speler met mp3 aansluiting en 2 waterdichte speakers 712 
Navman log/ dieptemeter 712 
Extra 12 volts plug 71 
Easy mast lift system 1.220 
Spinlock valstoppers op teak blok 800 
Markilux kuiptent, hangend aan giek 660 
Markilux buiskap met schuin achterzeil 1.423 
Markilux tussenzeil met oproldeur 559 
Winterafdekzeil/ transportzeil 660 
Sunbrella zitkussens voor 813 
Sunbrella zitkussens achter 355 
Sunbrella rugkussens voor rondom 610 
Sunbrella rugkussens achter  305 
Zonnedek/ slaapplaats 864 
Teakhouten of Flexiteek dekken 1.118 
Teakhouten of Flexiteek kuipvloer incl. instaptredes 2.847 
Teakhouten kuipbanken met extra open bergvak 1.500 
Teakhouten console platen 710 
Teakhouten kuiprand 610 
2 zwaluwnesten in kuip 406 
Spoeltoilet ingebouwd 660 
Chemisch- of droogtoilet 203 
Uitbreiding van koelbox met koelcompressor 711 
Wasbakje met stromend water 1006 
1- pits spiritusbrander met panhouders 355 
Wegneembare en draaibare kuiptafel 396 
 
 
Prijzen in Euro’ s incl. 21% BTW 
Prijzen geldig vanaf  1 januari  2014 
Levering af werf Gouda  
Wijzigingen in prijzen, uitvoering en uitrusting voorbehouden.  

 

Goejanverwelledijk 36, 2807 CC Gouda, Tel./ fax.: 0182 - 515386, www.damarin.nl, info@damarin.nl 

 



 

 

 

Standaarduitvoering DAMARIN 21  
 

 
Romp 
Polyester romp, 7 tot 12 mm. ISO-NPG, Elke gewenste RAL kleur mogelijk 2 lagen Gelshield epoxy + 2 lagen antifouling 
Waterlijnbies geïntrigeerd in gelcoat RVS boegstrip met boegoog  
Zeer solide motorfundatie, volgeschuimd met 2-componenten schuim  
 
Dek 
Polyester voordek met brede gangboorden en antislipprofiel  Zelflozende ankerbak   

Romp/ dek verbinding verlijmd en geschroefd Kabelaring (∅ 75 mm), beide zijden uitgepunt 
Teakhouten potdeksel rondom met teakhouten achterdek  2 RVS voor,2 midden en 2 achterbolders 
 
Technische installatie 
12 pk, 2 cilinder Vetus M2.02 diesel,  interkoeling Aangehangen roer met RVS beslag en teak helmstok 
Dubbel geïsoleerde motorkist  met gasveer Motorbediening, schakelpaneel 
Bullflex koppeling, watergesmeerde schroefas Ø 25 mm, 3-blads schroef 42 liter brandstoftank met voorfilter en niveaumeter 
55 Ah startaccu met hoofdschakelaar Elektrische bilgepomp, 12 volts plug  
 
Interieur 
Uitgevoerd in crème wit  Open bergvakken onder voordek 
Kuipvloer voorzien van beige antislipprofiel 2 Consoles met kastjes en teakdeurtjes 
Voorvloer verlaagd met teakhouten vlonder Motorkist voorzien van kooktoestel verdieping 
Achterzitting met 3 bergruimtes en 40 liter koelbox Teakhout (2-delig) op motorkist deksel 
Bakskist luiken voorzien van teak instaplatten Teakhouten dashboard 
Voorzitting met 3 bergruimtes, doorlopend onder voordek   
 
Tuigage 
Aluminium blank geanodiseerde mast, giek en gaffel  Dacron grootzeil met logo, 2 reven en giekhuik 
RVS mastvoet en opklapbare boegspriet met pelikaanhaak Dacron fok met flexibel rolsysteem en UV strip 
RVS verstaging, wantspanners, 10 mm vallen en schoten Ronstan beslag, schootlieren, windvaan 
 
Overige 
7,5 Kg. Bruce anker met lijn  Vlag met stok en houder 
2 landvasten, 4 stootwillen, 10 liter diesel 
1 kg. brandblusser 2 jaar volledige garantie 
Scheepsnaam en thuishaven CE- handleiding 
 

Prijs in standaard uitvoering  € 43.500 
 



 

 

 

Opties DAMARIN 21 
Cabin uitvoering met 4 patrijspoorten, ventilatie, schuifluik, RVS handreling, teak schotten, valstopper +lier 4.575 
Ophaalbaar midzwaard 2.542 
Stuurconsole met hydraulische stuurwielbesturing 2.999 
16 pk, 2 cyl. Vetus diesel 976 
28 pk, 2 cyl. Vetus diesel 2.542 
Meerprijs DC meter voor hybride of electro drive 406 
Uitgebreid motorpaneel met toeren-/ urenteller en voltmeter (standaard v.a. 28 pk)  498 
2e 55 Ah accu met diodebrug 559 
Navigatieverlichting 477 
Sfeerverlichting onder voordek 152 
Radio / Cd speler met mp3 aansluiting en 2 waterdichte speakers 711 
Navman log/ dieptemeter 711 
Extra 12 volts plug 71 
Easy mast lift system 1.220 
Spinlock valstoppers op teak blok 800 
Markilux buiskap met schuin achterzeil 1.525 
Markilux hoog doorlopende achterkap (i.p.v. schuin achterzeil) 3.152 
Markilux tussenzeil met oproldeur 559 
Winterafdekzeil 813 
Sunbrella zitkussens voor 813 
Sunbrella Zitkussens achter 610 
Sunbrella rugkussens voor  355 
Sunbrella rugkussens achter  610 
Zonnedek/ slaapplaats voorin 864 
Teakhouten of Flexiteek voordek 3.152 
Teakhouten of Flexiteek kuipvloer incl. instaptredes 2.948 
Teakhouten console platen 254 
Teakhouten kuiprand 1.016 
2 zwaluwnesten in kuip 406 
Spoeltoilet ingebouwd 813 
Chemisch- of droogtoilet 203 
Uitbreiding van koelbox met koelcompressor 711 
Wasbakje met stromend water 1.271 
2- pits spiritusbrander met panhouders in motorkist 610 
Wegneembare en draaibare kuiptafel 396  
 
Prijzen in Euro’ s incl. 21% BTW 
Prijzen geldig vanaf  1 Januari 2014 
Levering af werf Gouda  
Wijzigingen in prijzen, uitvoering en uitrusting voorbehouden.  

Goejanverwelledijk 36, 2807 CC Gouda, Tel./ fax.: 0182 - 515386, www.damarin.nl, info@damarin.nl 
 


