
uw baken 
van financiële zekerheid

ALS ADVISEUR OP HET GEBIED VAN  VERZEKERINGEN 
EN HYPOTHEKEN VERGAARDE ARTHUR PEELS DE 
 AFGELOPEN 25 JAAR DE NODIGE ERVARING EN 
 EXPERTISE. KWALITEITEN DIE DE IN VALKENSWAARD 
 GEBOREN, GETOGEN ÉN WOONACHTIGE SPECIA-
LIST SINDS OKTOBER VORIG JAAR INTENSIEF BENUT 
BINNEN ZIJN EIGEN ONDERNEMING PEELS ADVIES. 
DAARBIJ VORMT DE PASSIE VOOR HET VAK EEN MÉÉR 
DAN  SOLIDE BASIS VOOR DE VOLLE AANDACHT 
EN  PERSOONLIJKE BETROKKENHEID DIE ARTHUR 
 ZOWEL DE PARTICULIERE ALS ZAKELIJKE KLANT BIEDT. 
 WELKOM BIJ PEELS ADVIES: BAKEN VAN ZEKERHEID 
ALS HET GAAT OM UW FINANCIËLE ZAKEN. 

Thuis in Valkenswaard. Voor Arthur Peels heeft die zin meerdere 

dimensies. Hij kwam er ter wereld, groeide er op en maakte zich 

er voor een groot deel ook het vak eigen dat hij al vele jaren met 

veel plezier uitoefent. Daarbij was hij actief aan klantzijde als 

 tussenpersoon en werd hem ook een kijkje in de keuken van een 

grote verzekeraar gegund. Ervaringen genoeg om na een kwart 

eeuw een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over de leukste 

 aspecten van zijn werk. “Het contact met de klant en het geven van 

onafhankelijk advies op maat vind ik absoluut het leukste onderdeel 

van mijn job”, aldus Arthur. “Ik wil er zijn voor de klant op basis van 

wederzijds respect en vertrouwen. Een klant is bij mij geen nummer, 

maar kan rekenen op persoonlijke aandacht. En méér. Het gaat om 

dát stapje extra, daarmee maak ik het verschil.” 

Licht
Als een deskundig baken een helder licht laten schijnen over finan-

ciële zaken: deze filosofie, werkwijze, kennis en kunde van Arthur 

zijn terug te vinden in het fraaie bedrijfslogo van zijn kantoor. De 

vuurtoren staat voor zekerheid, het licht symboliseert het inzicht 

en de verheldering van zaken. Ongeacht of het gaat om schade- 

en levensverzekeringen ( zakelijk en particulier), bancaire zaken of 

hypotheken. Want Peels  Advies is van vele markten thuis. En de 

gevarieerde klantenkring vaart er wel bij. “Financiële zaken zijn 

vaak complex en niet echt favoriet bij de meeste mensen. Ik wil die 

zaken goed voor ze regelen en ze informeren over de actualiteit. 

Neem nu de aanpassing van de Wet Bescherming Persoonsgevens. 

Sinds 1 januari 2016 kent deze wet een meldplicht datalekken voor 

 bedrijven. Veel ondernemers weten dit niet. Daarom bespreek ik dit 

met ze. Een voorbeeld van baken van zekerheid!”

Vrijblijvend kennismaken? 

Bel 040-2047484 of stuur een mail naar info@peelsadvies.nl

Risico’s in kaart
Peels Advies gaat naast de klant staan. Pas dan ontstaat een optimaal 

inzicht in wensen, behoeftes en risico’s; we noemen dit Risk Manage-

ment. “Er zijn genoeg risico’s die de klant zelf kan dragen of kan elimi-

neren. Daarvoor hoef je geen verzekering af te sluiten. Voorkomen blijft 

immers beter dan genezen. Waar het om gaat zijn juist díe zaken te 

verzekeren die pijn kunnen doen of gevaar opleveren. Wat volgt is een 

deskundig advies en een oplossing op maat. Met de volste integriteit 

en betrouwbaarheid. En altijd volgens het motto ‘afspraak is afspraak’. 

Vanzelfsprekendheden waaraan ik geen concessie doe. Sterker nog, het 

is de enige manier waarop ik dit prachtberoep wil uitoefenen.”
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