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1 Inleiding 

In deze handleiding leest u welke stappen u dient te ondernemen om uw Shopify te koppelen aan 

het Pay.nl betaalplatform. In 3 eenvoudige stappen is de koppeling gereed en kunt u direct uw 

eerste betalingen ontvangen. 

Over Shopify 

Shopify is het snelst groeiende e-commerceplatform van de Wereld. Shopify is een Software-as-a-

Service (SaaS) platform waarmee u als Merchant zeer eenvoudig een online een winkel kunt 

opstarten. Het handige van Shopify is dat u geen software hoeft te installeren; het beheren van uw 

webshop doet u namelijk geheel online in de cloudomgeving van Shopify. Het platform biedt 

eindeloze mogelijkheden om uw webshop precies zoals u het wil in te richten.  

Alle betaalmethoden in één APP 

Met de webwinkelsoftware van Shopify in combinatie met de App van Pay.nl bent u verzekerd van 

een betrouwbaar webshopsysteem met de meeste internationale betaalmethoden in uw 

webwinkel. Onder andere iDEAL, Creditcards, Giftcards en Achteraf betalen, voegt u met de 

Pay.nl App eenvoudig toe aan uw webshop, zodat uw klanten direct kunnen betalen. 
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2 APP installeren 

De installatie van de APP kunt u in enkele simpele stappen realiseren. Via de GET-button op de 

pagina https://apps.shopify.com/pay-nl-paymentmethods start u de installatie. 

 

  

https://apps.shopify.com/pay-nl-paymentmethods


 

5 
 

 

3 Toegang verlenen 

In het volgende venster geeft u toestemming aan de Pay.nl app om transactieinformatie in te lezen 

en te wijzigen. Klik op “Install app”. Dit is essentieel voor de werking van de App.  

 

4 Accountgegevens koppelen 

In het volgende venster kunt u op het eerste tabblad uw Pay.nl API token en ServiceID invullen. 

een Deze gegevens kunt u vinden in het Admin Panel. Hiervoor gaat u naar het tabblad [Beheren] / 

[Diensten] en klikt bij de gewenste dienst op “gegevens”. De gegevens opslaan doet u via de 

button rechts bovenaan.  

Heeft u nog geen account? Ga dan naar Pay.nl/registreren om in een paar stappen een account 

aan te maken. 

 

  



 

6 
 

5 Betaalmethoden instellen 

In het volgende tabblad kunt u de betaalmethoden instellen1. Door een betaalmethode uit te 

klappen kunt u bijvoorbeeld de naam en omschrijving aanpassen en de minimale en maximale 

bedragen in te stellen per betaalmethode, zodat deze alleen getoond worden wanneer het 

orderbedrag binnen een bepaald range ligt. 

De volgorde kunt u bepalen door de betaalmethoden naar boven of naar onderen te slepen 

 

Wanneer u klaar bent met het instellen van de betaalopties, klikt u op opslaan en kunt u de app 

toevoegen als betaalmethode. 

  

                                                      
1 Let op! Sommige betaalopties vereisen aanvullende gegevens of dienen eerst geactiveerd te 

worden op admin.pay.nl. Voor Creditcards geldt een onboardingstermijn van maximaal 2 weken.  
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6 APP instellen als betaalmethode 

In het volgende tabblad Installatie staat de laatste stap welke u dient uit te voeren om de 

installatie te voltooien. Volg de link om naar de Payment Gateways te gaan. U kunt ook de via de 

Settings button in de sidebar kiezen voor Payments om in hetzelfde venster te komen. 

 

Onder het kopje Alternative Payments selecteert u Paynl in de dropdown: 
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Vervolgens kunt u ervoor kiezen om testmode aan of uit te zetten en enkele standaard icoontjes 

van Shopify aan of uitzetten. Hier vult u de domeinnaam van uw shop in (zonder https:://www. ) en 

het unieke wachtwoord dat in het vorige tabblad voor u is gegenereerd:  

  

Hierna klikt u wederom op de Save button rechtsbovenin om de instellingen op te slaan. Uw 

Shopify winkel is klaar om de vele betaalmethoden van Pay.nl te accepteren! 
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7 Andere betaalopties activeren 

Wilt u andere betaalopties activeren, zoals PayPal of enkele cadeaukaarten? Via het 

dienstenscherm in het Admin Panel kunt u de instellingen wijzigen. Ga hiervoor naar het tabblad 

Beheren / Diensten.  

 

De volgende betaalmethoden vereisen extra instellingen:  

 Afterpay (niet beschikbaar in Shopify) 

 Givacard 

 Paypal 

 Webshopgiftcard 

 

Om dit in te stellen vinkt u de gewenste betaalmethode aan en klikt op “voeg nieuwe toe”.  

 

In de pop-up vult u de accountgegevens aan en drukt op toevoegen. 
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8 Instellingen wijzigen 

Wanneer u de instellingen wilt wijzigen voor de Pay.nl APP gaat u naar de app via de geïnstalleerde 

apps pagina  en klikt op Pay.nl Payment Methods. U komt weer in het instellingenscherm van de 

betaalmethoden van de Pay.nl app zoals beschreven in hoofdstuk 6.  

 

 

 

 

 


