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1. Inleiding
In deze handleiding lees je welke stappen je moet ondernemen om jouw Magento 2 
webshop te koppelen aan de betaalmethoden van PAY.nl

Om de Magento 2 plugin te kunnen gebruiken heb je een account bij PAY.nl nodig. Indien je 
nog geen account bij PAY.nl hebt, kun je deze maken op https://www.pay.nl/registreren.

Contact
Voor vragen over PAY.nl of Magento kun je contact opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

PAY.nl Support
T 088 886 6666
E support@pay.nl

Magento Support
W https://magento.com/support

https://www.pay.nl/registreren
https://magento.com/support
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2. In de PAY.nl admin
Ga naar https://admin.pay.nl en log in met jouw emailadres en wachtwoord.
Ga vervolgens in het menu naar “Beheren” “Diensten”

Dienst toevoegen
In het scherm dat volgt zie je jouw aangesloten websites. Als de website die je wilt 
aansluiten hier al tussen staat mag je deze stap overslaan. Klik dan op wijzigen en ga 
verder de volgende stap.

Klik rechts onderin op toevoegen

In het toevoegen scherm worden een aantal gegevens gevraagd. Probeer bij “Categorie” 
de groep te selecteren die het beste bij jouw webshop past. De omcirkelde velden zijn 
belangrijk voor de Magento 2 plugin.

https://admin.pay.nl
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Betaalmethoden inschakelen
Vink de betaalopties aan die je wilt gaan gebruiken. Betaalopties die hier niet 
ingeschakeld zijn kun je ook niet inschakelen in Magento.

Overige instellingen
Na het selecteren van de betaalopties, kun je een ‘Communicatie URL’ instellen. 
De koppeling werkt gewoon wanneer je de standaard instellingen gebruikt, maar indien er 
iets mis gaat in de communicatie naar jouw shop wordt de betaling niet doorgegeven aan 
jouw shop.

De geadviseerde instellingen voor Communicatie URL’s

Wil je van iedere geslaagde betaling ook een e-mail ontvangen? 
Dat kan door ‘Notificaties’ te activeren.
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API token en Service-ID
De plugin gebruikt het API token en Service-ID uit jouw account om verbinding met PAY.nl 
te maken. Je vindt deze gegevens door bij jouw dienst op gegevens te klikken.

In de pop-up die je te zien krijgt staan deze gegevens. Deze gegevens gaan we in het 
volgende hoofdstuk gebruiken.
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3. In jouw Magento 2 admin
Nadat je de plugin hebt geïnstalleerd, moet deze nog ingesteld worden. Klik in jouw 
Magento admin link onderin op “Stores”, en vervolgens op “Configuration”. En vervolgens 
“Sales” “Payment methods”
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API token en Service-ID invoeren
Je ziet nu een scherm met allerlei instellingen die je open en dicht kunt klappen. Klap PAY.nl 
settings open en vul je API token en Service-ID in.

Vervolg op volgende bladzijde >>
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Betaalmethoden inschakelen
Ga terug naar het instellingenscherm en klap onder PAY.nl “Settings”, “Payment methods” 
open. Klap de betaalmethode die je wilt inschakelen open en selecteer bij enabled: ”Yes”.
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Hier kun je de instellingen naar wens aanpassen, herhaal dit voor elke betaalmethode die 
je wilt inschakelen. Wanneer je een betaalmethode niet kunt inschakelen, controleer dan 
of deze is ingeschakeld in de vorige stappen.

Bij creditcards kan het tot 2 weken duren voordat je deze kunt inschakelen, omdat de 
aanvraag van de creditcardaansluiting eerst gereed moet zijn.

Wanneer je alles hebt ingesteld klik je bovenin het scherm weer op “Save Settings”.
Ook nu moet de cache weer geleegd worden.

Je bent nu klaar om betalingen te ontvangen! Wij wensen je veel succes met jouw 
webshop.



Locatie Spijkenisse
Jan Campertlaan 10
3201 AX Spijkenisse
The Netherlands

Sales & Care
+31(0) 88-88 666 66
sales@pay.nl

Bereikbaarheid
MA-VR: 9:00 - 17:30 uur

Locatie Enschede
Kopersteden 10
7547 TK Enschede
The Netherlands

Locatie Amsterdam
Hogehilweg 8
1101 CC Amsterdam
The Netherlands


