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2 Inleiding 

Deze handleiding helpt u bij een snelle implementatie van de (PPT) betaaloplossingen van 

Pay.nl in uw webshop of website. Voordat u hiermee aan de slag gaat, lichten wij graag enkele 

zaken toe. Want u gebruikt voor de implementatie onze transactie API’s.  Deze zorgen ervoor 

dat uw webshop goed samenwerkt met ons betaalsysteem. In feite haalt u met de API’s 

belangrijke informatie op over de betaling uit ons systeem. Die informatie wordt vervolgens 

verwerkt in uw eigen webshop en/of backoffice. Hierdoor kunt u onder andere een 

betaalscherm ontwikkelen in uw eigen look & feel. Kortom… met onze API’s kunt u uw 

betaalverkeer inrichten op de manier die u wenst. 

 

In deze handleiding komen drie API’s aan bod die u nodig heeft bij de verwerking van PPT (Pay 

Per Transaction) betalingen in uw webshop (of website).  

 

 

3 PPT betaalmethoden 

Pay.nl biedt haar klanten een ruim aanbod aan betaalmethoden. Deze betaalmethoden hebben 

wij ingedeeld in verschillende groepen, op basis van de betaalwijze. Diverse betaalopties vallen 

onder het zogeheten ‘Pay Per Transaction’, ofwel ‘PPT’. Welke betaalmethoden wij hebben 

ingedeeld als PPT, hebben wij voor u op een rij gezet: 

 

 iDEAL 

 Overboeking 

 Bancontact/ MisterCash 

 Giropay 

 AfterPay (voor deze betaalmethode is een 

eigen account bij Afterpay vereist) 

 PayPal (voor deze betaalmethode is een 

eigen account bij PayPal vereist) 

 Creditcard (VISA/ MasterCard) 

 Maestro 

 ClickandBuy (voor deze betaalmethode is 

een eigen account bij ClickandBuy vereist) 

 Paysafecard 

 E-bon 

 Webshopgiftcard 

 MiniTix SMS 

 MiniTix Hyves 

 Incasso 

Na de installatie van de transactie API’s zoals beschreven in dit document, kunt u gebruik 

maken van alle bovenstaande betaalopties (met uitzondering van gebruikers van het Pioneer 

(XS) pakket, dan alle bovenstaande opties m.u.v. creditcard, maestro en incasso). 

 



 

 

4 

 

3.1 Het betaalproces bij een PPT transactie 

Het betaalproces bij een PPT transactie verloopt in verschillende stappen. Deze lichten wij 

graag toe:  

1. Zodra uw bezoeker drukt op afrekenen, wordt het totaalbedrag van de producten die 

hij wilt afrekenen doorgestuurd naar uw betaalpagina. 

2. De bezoeker kan vervolgens een keuze maken uit de PPT betaalmethoden die u 

aanbiedt in uw webshop of website (bijvoorbeeld iDEAL of creditcard). 

3. Indien uw bezoeker kiest voor de betaalmethode iDEAL dan dient hij te selecteren via 

welke bank de transactie wordt voltooid (bijvoorbeeld Rabobank, ING of ABN AMRO). 

4. Als de betaaloptie (en in geval van IDEAL, de bank) succesvol is gekozen dan wordt er 

door Pay.nl een zogenaamde ‘betaal-URL’ gegenereerd waarmee de bezoeker de 

transactie kan afronden. 

5. Na het uitvoeren van de betaling via de geselecteerde PPT betaalmethode, wordt door 

Pay.nl een ‘communicatie-URL’ bij uw webshop of website aangeroepen om u op de 

hoogte te brengen van de betaling. Via deze URL kunt u de status van de betaling 

verwerken. 

6. Daarnaast wordt de bezoeker doorgestuurd naar een door u opgegeven ‘return-URL’. U 

kunt hier bijvoorbeeld de bezoeker bedanken voor de betaling of informeren over 

eventuele fouten (indien die zijn opgetreden). 

 

Dit schema geeft u een beeld van bovenstaande stappen en de werking van de API’s. 

 

 

 



 

 

5 

 

4 Voor de installatie 

Voor een juiste installatie van de API’s, heeft u enkele gegevens uit het Pay.nl Administration 

Panel nodig. Onderstaande tabel, laat u zien waar u de informatie (na inloggen) kunt vinden: 

 

 

Omschrijving Waar u deze informatie vindt… 

token https://admin.pay.nl/api_token  

serviceId https://admin.pay.nl/services/index  

 

Heeft u hulp nodig bij het achterhalen van bovengenoemde waarden, staat het team van Pay.nl 

voor u paraat. 

 

 

4.1 Benaderen van de API 

U kunt onze API benaderen via twee typen protocollen. Namelijk:  

- XMLRPC 

- REST(POST/GET) 

Voor het gebruik van de XMLRPC variant kunt u contact opnemen met onze support afdeling 

van Pay.nl, via support@pay.nl. 

 

4.1.1 Opbouw URL 

De URL voor een API-verzoek ziet er bij de REST methodiek als volgt uit:  

https://rest-api.pay.nl / <versie> / <namespace> / <functie> / <uitvoer> /? <parameters> 

 

 <versie> is hier gelijk aan ‘v3’. 

 <namespace> is hier gelijk aan ‘Transaction’. 

 <functie> bevat de naam van de functie. In deze handleiding gebruiken wij de 

volgende methoden: ‘getService’, ‘start’ en ‘info‘. Deze zullen in de volgende 

hoofdstukken worden toegelicht.  

 <uitvoer> geeft aan hoe wij het resultaat van de API call aan u presenteren. Mogelijke 

opties zijn hier : ‘xml’, ‘array’, ‘array_serialize’, ‘txt’, ‘json’ en ‘jsonp’. 

 <parameters> geeft u op de volgende manier mee: 

<variabele> = <waarde> & 

Alle parameters zijn vormgegeven op basis van lowerCamelCase. 

 

Denk bij het gebruik van onze API's aan het volgende: functienamen zijn hoofdletter gevoelig. 

 

 

4.1.2 Voorbeelden 

Bij de gebruikte API voorbeelden gaan we uit van de REST API met GET parameters met als 

uitvoer xml.  

 

 

https://admin.pay.nl/api_token
https://admin.pay.nl/services/index
mailto:support@pay.nl
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5 Ophalen betaalmethoden 

Voor het ophalen van de beschikbare betaalmethoden voor uw webshop of website gebruikt u 

de API ‘get.Service’. Dit hoofdstuk geeft informatie over deze API, die u kunt gebruiken bij de 

installatie. Omdat de betaalmethoden niet vaak wijzigingen, adviseren wij om de uitvoer van 

deze aanroep te cachen aan uw zijde en deze bijvoorbeeld elk uur opnieuw op te vragen.  

 

De basis URL voor deze functie is: 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?  

 

Volledige voorbeeld aanroep: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f26712

5&serviceId=SL-0002-2225 

 

 

5.1 Parameters 

Onderstaande parameters dienen te worden meegestuurd voor het ophalen van de 

betaalmethoden. 

 Parameter Type Omschrijving 

token String Dit is de API Token.  

Onderdeel: Account: API Token 

serviceId String Dit is het Service ID. Deze ontvangt de klant door een 

service toe te voegen in het Administration Panel.  

Onderdeel: Techniek: Diensten 

 

 

5.2 Resultaat 

Bij het correct aanroepen van deze API kunt u de volgende variabelen terug verwachten. 

request   

Parameter Type Omschrijving 

result Boolean 1 : verzoek correct 

0 : incorrect  

errorId String Error code  

errorMessage  String Error melding visueel 

 

Voorbeeld: 
 
<request> 

<result>1</result> 
<errorId/> 
<errorMessage/> 

</request>  
 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/getService/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225
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merchant  

Parameter Type Omschrijving 

state Boolean Status van de merchant:  

0 : niet actief 

1 : actief 

name String Bedrijfsnaam zoals bekend bij de Kamer van 

Koophandel 

publicName String Publieke naam van de merchant 

 

Voorbeeld:  

 
<merchant> 

<name>Mijn bedrijfsnaam</name> 
<publicName>Mijn publieke bedrijfsnaam</publicName> 
<state>1</state> 

</merchant> 

 

service  

Parameter Type Omschrijving 

state Integer Status van de dienst: 

 1 : actief;  

 0 : is testmodus;  

 -1: wordt gecontroleerd;  

 -2: geblokkeerd. 

Onderdeel: Techniek: Diensten 

name String Naam van de dienst 

description String Omschrijving van de dienst 

publication String De URL van de website waarop de diensten worden 

gebruikt 

basePath String De basis URL voor de eventueel gebruikte 

afbeeldingen, hier https://admin.pay.nl/images  

module Integer Het id van de module, hier altijd gelijk aan 2  

subModule Integer Het id van de submodule, hier altijd gelijk aan 24 : 

eigen implementatie 

 

Voorbeeld: 

 
<service> 

<state>0</state> 
<name>Mijn dienst</name> 

. <description/> 
<publication>https://www.pay.nl</publication> 
<basePath>https://admin.pay.nl/images</basePath> 
<module>2</module> 
<subModule>24</subModule> 

</service> 

https://admin.pay.nl/images
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countryOptionList  

Parameter Type Omschrijving 

id String ISO landcode,  code ALL betekent in alle landen 

beschikbaar 

Name String Naam van het land in het Engels 

visibleName String Naam van land zoals weergegeven in betaalscherm 

in_eu Boolean 0 : Buiten de EU 

1 : Binnen de EU 

img  Afbeeldingslocatie van het desbetreffende land  

path  Aanvulling op het basis pad naar de afbeelding 

paymentOptionList Array Een lijst met alle beschikbare betaalmethoden, zie 

uitleg in de volgende tabel 

 

 

paymentOptionList  

Parameter Type Omschrijving 

id String Interne id van de betaaloptie 

name String Naam van de betaaloptie, bijvoorbeeld iDEAL 

visibleName String Naam van de betaaloptie zoals getoond dient te 

worden aan de betalende bezoekers 

img Boolean Afbeeldingslocatie van de desbetreffende betaaloptie 

path  Aanvulling op het basis pad naar de afbeelding 

state  Status van de betaaloptie:  

0 : Niet actief 

1 : Actief 

paymentOptionSubList Array Een lijst met eventuele sub betaalopties, denk hier 

bijvoorbeeld aan de banken voor de betaalmethode 

iDEAL (zie de volgende tabel voor meer uitleg) 
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paymentOptionSubList  

Parameter Type Omschrijving 

id String Interne id van de sub betaaloptie 

name String Naam van de sub betaaloptie, bijvoorbeeld Rabobank 

visibleName String Naam van de sub betaaloptie zoals getoond dient te 

worden aan de betalende bezoekers 

img Boolean Afbeeldingslocatie van de desbetreffende sub 

betaaloptie 

path  Aanvulling op het basis pad naar de afbeelding 

state  Status van de betaaloptie:  

0 : Niet actief 

1 : Actief 

 

Voorbeeld: 

 
<countryOptionList> 

<NL> 
<id>NL</id> 
<name>Netherlands</name> 
<visibleName>Netherlands</visibleName> 
<in_eu>1</in_eu> 
<img>nl.gif</img> 
<path>/flags/</path> 
<paymentOptionList> 

<item> 
<id>10</id> 
<name>iDEAL</name> 
<visibleName>iDEAL</visibleName> 
<img>10.gif</img> 
<path>/payment_profiles/</path> 
<state>1</state> 
<paymentOptionSubList> 

<item> 
<id>1</id> 
<name>ABN Amro</name> 
<visibleName>ABNAmro</visibleName> 
<img>1.png</img> 
<path>/payment_banks/</path> 
<state>1</state> 

</item> 
<item>….</item> 

</paymentOptionSubList> 
</item> 

</paymentOptionList> 
</NL> 

</countryOptionList> 
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6 Starten van een transactie 

Voor het starten van een transactie binnen het Pay.nl platform gebruikt u de API 

‘Transaction.start’.  De informatie in dit hoofdstuk, kunt u gebruiken bij de installatie van deze 

API. 

 

De basis URL voor deze functie is: 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/? 

 

Standaard voorbeeld (in testmode): 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl 

 

Voorbeeld met betaaloptie (iDEAL): 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10 

 

Het id van iDEAL is hier 10, zoals u kunt zien bij het ophalen van de betaalmethoden uit het 

vorige hoofdstuk. 

 

Voorbeeld met sub betaaloptie (Direct naar Rabobank): 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1 

 

 

6.1 Parameters 

Onderstaande parameters dienen te worden meegestuurd voor het starten van een transactie. 

 

 

6.1.1. Verplichte parameters 

Parameter Type Omschrijving 

token String Dit is de API Token  

Onderdeel: Account: API Token 

serviceId String Dit is het Service ID. Deze ontvangt de klant door een 

service toe te voegen in hetAdministration Panel.  

Onderdeel: Techniek: Diensten 

browserData Array Data van de browser, PHP: get_browser();  

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2225&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1
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ipAddress String IP-adres van gebruiker 

amount Integer Bedrag in centen 

finishUrl String URL voor na de betaling. Aan deze URL wordt ook de 

status van de betaling meegegeven. Hier wordt 

standaard het transactionId aan meegeven en de 

status 

 

 

6.1.2. Optionele parameters 

Parameter Type Omschrijving 

paymentOptionId Integer Interne id van de betaaloptie. Voor iDEAL gebruikt u 

10 

paymentOptionSubId Integer Interne id van de sub betaaloptie. Voor de Rabobank 

gebruikt u 2 

 

 

transaction  

Parameter Type Omschrijving 

currency String Valuta (indien leeg dan EUR) 

costs Integer Kosten toevoegen bij betaaloptie op basis van Pionier 

(XS) pakket kosten excl. BTW 

costsVat Integer BTW tarief over de kosten 

excludeCosts Array Voor welke betaalprofielen hoeven geen te worden 

doorbelast 

orderExchangeUrl String De URL voor het afleveren van de statussen 

description String (32) Omschrijving van de betaling 

enduserId Integer ID van de eindgebruiker zoals bekend in pay.nl 

systeem 

expireDate Date Verloopdatum 

sendReminderEmail Integer 24hours 

reminderMailTemplateId Integer Standaard Pay.nl template ID  

 

Indien u bijvoorbeeld de currency zou willen aanpassen van het bedrag dat betaald dient te 

worden, dan geeft u deze als volgt mee in geval van GET: 

&transaction[currency]=GBP 

 

Het volledige API verzoek wordt dan: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction[currency]=GBP 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction%5bcurrency%5d=GBP
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction%5bcurrency%5d=GBP
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction%5bcurrency%5d=GBP
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction%5bcurrency%5d=GBP
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&transaction%5bcurrency%5d=GBP
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 statsData  

Parameter Type Omschrijving 

promotorId Integer Het id van de promotor (webmaster) 

info String (64) Info statistieken waarde 

tool String (64) Tool statistieken waarde 

object String (64) Af te rekenen object 

extra1 String (64) Vrije extra 1 waarde (advies: id van de order) 

extra2 String (64) Vrije extra 2 waarde (advies: klant referentie) 

extra3 String (64) Vrije extra 3 waarde 

transferData Array Een array van vrije waarden 

 

Het meegeven van het id van de order en de klant referentie doet u als volgt in geval van een 

GET: 

&statsData[extra1]=10000111&statsData[extra2]=klantx 

 

Het volledige API verzoek wordt dan: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData[extra1]=10000111&statsDa

ta[extra2]=klantx 

 

Onderstaande variabelen kunt u gebruiken voor het bestelscherm, zodat uw klant zijn 

persoonlijke gegevens (die van belang zijn voor u of voor de betaling) kan achter laten. 

 

enduser  

Parameter Type Omschrijving 

initials String Voornaam / initialen 

lastName String Achternaam 

language String Taal (NL voor Nederlands, EN voor Engels) 

accessCode String Toegangscode 

gender String M: man  

F : vrouw 

dob  Date Geboortedatum in DD-MM-YYYY 

phoneNumber String Telefoonnummer 

emailAddress String E-mailadres van de eindgebruiker 

bankAccount String Rekeningnummer oud 

iban String IBAN nummer 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&statsData%5bextra1%5d=10000111&statsData%5bextra2%5d=klantx
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bic String BIC code 

sendConfirmMail Boolean Bevesting per e-mail bij iedere succesvolle betaling  

True : Ja 

False: Nee 

confirmMailTemplate Integer Het id van de mail template 

address Array Array met adres van de eindgebruiker (zie de volgende 

tabel voor meer uitleg) 

invoiceAddress Array Array met informatie ten aanzien van facturatie (zie de 

volgende tabel voor meer uitleg)  

 

 

 address  

Parameter Type Omschrijving 

streetName String Straatnaam van de eindgebruiker 

streetNumber String Huisnummer van de eindgebruiker 

zipCode String Postcode van de eindgebruiker 

city String Woonplaats van de eindgebruiker 

countryCode String (2) Landcode 

 

 

 invoiceAddress  

Parameter Type Omschrijving 

initials String Initialen van de persoon die factuur ontvangt 

lastName String Achternaam van de persoon die factuur ontvangt 

gender String M: man 

F : vrouw 

streetName String Straatnaam factuuradres 

streetNumber String Huisnummer factuuradres 

zipCode String Postcode factuuradres 

city String Plaats factuuradres 

countryCode String(2) Landcode van land factuuradres 

 

Stel dat u bijvoorbeeld de volgende parameters wilt meegeven: 

 dob 

 streetName (address) 

 streetName (invoiceAddress) 

 

Dan geeft u dit als volgt mee in geval van een GET: 

&enduser[dob]=31-01-

1975&enduser[address][streetName]=Voorstraat&enduser[invoiceAddress]=Nieuwstraat 
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Het volledige API verzoek wordt dan: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser[dob]=31-01-

1975&enduser[address][streetName]=Voorstraat&enduser[invoiceAddress]=Nieuwstraat 

 

Onderstaande variabelen kunt u gebruiken voor het genereren van een factuur voor uw klant. 

 

saleData  

Parameter Type Omschrijving 

invoiceDate Date Datum van de factuur (YYYY-MM-DD) 

deliveryDate Date Verwachte leverdatum (YYYY-MM-DD) 

orderData Array Array met aangekochte artikelen, zie de volgende 

tabel voor meer uitleg 

 

 

 orderData  

Parameter Type Omschrijving 

productId String Het id van het af te rekenen product 

description String (50) Omschrijving van het product 

price String Prijs van het product in centen 

quantity String Het aantal producten 

vatCode String 

BTW code: 

L : 6% 

N: 0% 

H: 21% 

 

Om kenbaar te maken dat het hier om twee producten gaat geeft u de volgende parameters 

mee in geval van een GET: 

&saleData[orderData][0][productId]=1 

&saleData[orderData][0][description]=Mijnproduct 

&saleData[orderData][0][price]=495 

&saleData[orderData][0][quantity]=1 

&saleData[orderData][0][vatCode]=H 

&saleData[orderData][1][productId]=2 

&saleData[orderData][1][description]=Mijn2eproduct 

&saleData[orderData][1][price]=250 

&saleData[orderData][1][quantity]=2 

&saleData[orderData][1][vatCode]=H 

 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&enduser%5bdob%5d=31-01-1975&enduser%5baddress%5d%5bstreetName%5d=Voorstraat&enduser%5binvoiceAddress%5d=Nieuwstraat
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Het volledige verzoek wordt dan: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serv

iceId=SL-0002-

2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData[parent]=Firefox&finishUrl=https://ww

w.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData[orderData][0][productId]=1

&saleData[orderData][0][description]=Mijnproduct&saleData[orderData][0][price]=495&saleData

[orderData][0][quantity]=1&saleData[orderData][0][vatCode]=H&saleData[orderData][1][productI

d]=2&saleData[orderData][1][description]=Mijn2eproduct&saleData[orderData][1][price]=250&s

aleData[orderData][1][quantity]=2&saleData[orderData][1][vatCode]=H 

 

 

6.2 Resultaat 

Bij het correct aanroepen van deze API kunt u de volgende variabelen terug verwachten. 

 

request   

Parameter Type Omschrijving 

result Boolean 1 : verzoek correct 

0 : incorrect  

errorId String Error code.  

errorMessage  String Error melding visueel. 

 

Wanneer u bepaalde klanten wilt weigeren vanwege bijvoorbeeld fraude of iets dergelijks, kunt 

u  door middel van een zogenaamde blacklist ervoor worden gezorgd dat de klant niet kan 

betalen. Onderstaand laat de bijbehorende parameters zien. 

 

endUser  

Parameter Type Omschrijving 

blacklist Integer 0 = Niet op blacklist 

1 = Bij u 

2 = Bij anderen 

 

Voorbeeld: 

 
<endUser> 

<blacklist>0</blacklist> 
</endUser> 
 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/start/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&serviceId=SL-0002-2237&amount=995&ipAddress=10.20.30.40&browserData%5bparent%5d=Firefox&finishUrl=https://www.pay.nl&paymentOptionId=10&paymentOptionSubId=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bproductId%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bdescription%5d=Mijnproduct&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bprice%5d=495&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bquantity%5d=1&saleData%5borderData%5d%5b0%5d%5bvatCode%5d=H&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bproductId%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bdescription%5d=Mijn2eproduct&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bprice%5d=250&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bquantity%5d=2&saleData%5borderData%5d%5b1%5d%5bvatCode%5d=H
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Onderstaande data geeft aan waar u de betalende bezoeker naar toe dient te sturen voor het 

voltooien van de betaling.  

 

transaction  

Parameter Type Omschrijving 

transactionId String Transactie code 

paymentURL String URL om de betaling te starten 

popupAllowed  Boolean Mag de betaaloptie in een pop-up worden geladen? 

 

Voorbeeld: 

 
<transaction> 

<transactionId>317774035X6b0ed0</transactionId> 
<paymentURL>https://www.abnamro.nl/.....</paymentURL> 
<popupAllowed>0</popupAllowed> 

</transaction> 
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7 Ophalen status van een transactie 

Met de API ‘Transaction.info’ kunt u ervoor zorgen dat de status van de betaling wordt verwerkt 

in uw webshop, website en/of backoffice. Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u deze API 

integreren in uw eigen webshop of website. 

 

De basis URL voor deze functie is: 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/? 

 

Standaard voorbeeld: 

https://rest-

api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&tran

sactionId=317774035X6b0ed0 

 

 

7.1 Parameters 

Parameter Type Omschrijving 

token String Dit is de API Token  

Onderdeel: Account: API Token 

transactionId String Transactie code zoals verstrekt door de 

transaction.start  

 

 

7.2 Resultaat 

 request   

Parameter Type Omschrijving 

result Boolean 1 : verzoek correct 

0 : incorrect  

errorId String Error code  

errorMessage  String Error melding visueel 

 

 

connection  

Parameter Type Omschrijving 

trust Integer Getal tussen -10 en 10. Hoe hoger het getal des te 

veiliger het is  

country String Landcode van de betaler 

city String Plaats van betaler 

locationLat String Latitunde vanuit GeoIP 

locationLon String Longitude vanuit GeoIP 

browserData Array De door u meegestuurde browserdata 

ipAddress String IP-adres van de betaler 

https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/?
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&transactionId=317774035X6b0ed0
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&transactionId=317774035X6b0ed0
https://rest-api.pay.nl/v3/Transaction/info/xml/?token=ca067a7cf4d4212b357202203d4e6ca64f267125&transactionId=317774035X6b0ed0
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blacklist Integer 0 : niet op blacklist 

1 : bij u 

2 : bij een ander  

 

Voorbeeld: 

 
<connection> 

<trust>10</trust> 
<country>NL</country> 
<city>Spijkenisse</city> 
<locationLat/> 
<locationLon/> 
<browserData> 

<parent>Firefox</parent> 
</browserData> 
<ipAddress>10.20.30.40</ipAddress> 
<blacklist>0</blacklist> 

</connection> 

 

 

enduser  

Parameter Type Omschrijving 

initials String Voornaam / initialen 

lastName String Achternaam 

language String Taal (NL voor Nederlands, EN voor Engels) 

accessCode String Toegangscode 

gender String M: man  

F : vrouw 

dob  Date Geboortedatum in DD-MM-YYYY 

phoneNumber String Telefoonnummer 

emailAddress String E-mailadres van de eindgebruiker 

bankAccount String Rekeningnummer oud 

iban String IBAN nummer 

bic String BIC code 

sendConfirmMail Boolean Bevestiging per e-mail bij iedere succesvolle betaling  

True : Ja 

False: Nee 

confirmMailTemplate Integer Het id van de mail template 

address Array Array met adres van de eindgebruiker, zie de volgende 

tabel voor meer uitleg 

invoiceAddress Array Array met informatie ten aanzien van facturatie, zie de 

volgende tabel voor meer uitleg.  
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 address  

Parameter Type Omschrijving 

streetName String Straatnaam van de eindgebruiker 

streetNumber String Huisnummer van de eindgebruiker 

zipCode String Postcode van de eindgebruiker 

city String Woonplaats van de eindgebruiker 

countryCode String (2) Landcode 

 

 

 invoiceAddress  

Parameter Type Omschrijving 

initials String Initialen van de persoon die factuur ontvangt 

lastName String Achternaam van de persoon die factuur ontvangt 

gender String 
M: man 

F : vrouw 

streetName String Straatnaam factuuradres 

streetNumber String Huisnummer factuuradres 

zipCode String Postcode factuuradres 

city String Plaats factuuradres 

countryCode String(2) Landcode van land factuuradres 

 

 

saleData  

Parameter Type Omschrijving 

invoiceDate Date Datum van de factuur (YYYY-MM-DD) 

deliveryDate Date Verwachte leverdatum (YYYY-MM-DD) 

orderData Array Array met aangekochte artikelen (zie de volgende 

tabel voor meer uitleg) 
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 orderData  

Parameter Type Omschrijving 

productId String Het id van het af te rekenen product 

description String (50) Omschrijving van het product 

price String Prijs van het product in centen 

quantity String Het aantal producten 

vatCode String 

BTW code: 

L : 6% 

N : 0% 

H : 21% 

 

Voorbeeld: 

 
<saleData> 

<orderData> 
<item> 

<productId>1</productId> 
<description>Mijnproduct</description> 
<price>495</price> 
<quantity>1</quantity> 
<vatCode>H</vatCode> 

</item> 
<item> 

<productId>2</productId> 
<description>Mijn2eproduct</description> 
<price>250</price> 
<quantity>2</quantity> 
<vatCode>H</vatCode> 

</item> 
</orderData> 
<invoiceDate/> 
<deliveryDate/> 

</saleData> 
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paymentDetails  

Parameter Type Omschrijving 

amount Integer Bedrag van de sessie 

paidAmount Integer Betaald bedrag 

paidBase Integer Basisbedrag zonder de kosten 

paidCosts Integer Betaalde kosten door enduser ex BTW 

paidCostsVat Integer BTW tarief voor kosten 

paidCurrency String Betaalde valuta 

paidAttemps Integer Aantal pogingen 

paidDuration Integer Duur, bij telefoongesprekken 

processTime Integer Tijd verstreken tussen start betaling en afronding 

state Integer Betaalstatus 100 is betaald 

exchange Integer -1 : failed 

0 : niet aangeroepen / niet van toepassing 

1 : correct 

storno Integer 0 : niet gestorneerd 

1 : gestorneerd  

paymentOptionId Integer Interne id van de betaaloptie 

paymentOptionSubId Integer Interne id van de sub betaaloptie 

secure Boolean Bij creditcard indien 3D secure is gebruikt 

identifierHash String Kenmerk van de betaler (telefoonnummer, 

bankrekening, creditcard) 

identifierPublic String Kenmerk van de betaler zoals weer te geven aan 

eindgebruiker 

 

Voorbeeld: 

 
<paymentDetails> 

<amount>995</amount> 
<paidAmount>0</paidAmount> 
<paidBase>0</paidBase> 
<paidCosts>0</paidCosts> 
<paidCostsVat>0</paidCostsVat> 
<paidCurrency>EUR</paidCurrency> 
<paidAttemps>1</paidAttemps> 
<paidDuration>0</paidDuration> 
<processTime>4274</processTime> 
<state>-80</state> 
<exchange/> 
<storno>0</storno> 
<paymentOptionId>10</paymentOptionId> 
<paymentOptionSubId>31</paymentOptionSubId> 
<secure>0</secure> 
<identifierPublic/> 
<identifierHash/> 

</paymentDetails> 



 

 

22 

 

 statsData  

Parameter Type Omschrijving 

promotorId Integer Het id van de promotor (webmaster) 

info String (64) Info statistieken waarde 

tool String (64) Tool statistieken waarde 

paymentSessionId Integer Het id van de betaalsessie 

extra1 String (64) Vrije extra 1 waarde 

extra2 String (64) Vrije extra 2 waarde 

extra3 String (64) Vrije extra 3 waarde 

 

 

stornoDetails  

Parameter Type Omschrijving 

stornoId Integer ID van de stornering 

stornoAmount Integer Waarde van de stornering 

holder String Eigenaar van de rekening/ rekeninghouder 

bankAccount String Rekeningnummer oud 

iban String IBAN nummer 

bic String BIC code 

city String Plaats van rekeninghouder 

datetime Datetime Stornering uitgevoerd: (YYYY-MM-DD HH:II:SS) 

reason String Reden van de stornering 

emailAddress String Hier wordt stornering bevestiging naar toe gezonden 
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8 Notificaties en finish URL 

 

8.1 De communicatie URL 

Allereerst de vraag: wat is een communicatie URL? Het antwoord… een URL waar een script  

van u staat om meldingen van onze servers te ontvangen. Bij alle typen betalingen geven onze 

servers meldingen aan u door om de status van de betaling door te geven. Bijvoorbeeld om 

aan te geven dat een iDEAL betaling succesvol is afgerond. Deze melding leveren wij dan af 

door het script op uw communicatie URL aan te roepen, waarbij er een aantal parameters mee 

worden gegeven waarmee u de betaling kunt achterhalen. Bij PPT is er standaard maar één 

moment waarop de communicatie URL wordt aangeroepen, de waarde van het veld ‘action’ kan 

echter verschillen: 

 

Action Moment van aanroep 

pending Vlak na het starten van de betaling 

new_ppt Vlak na dat de betaling is voltooid 

delete Vlak nadat er een restitutie is uitgevoerd 

paid_checkamount 
Vlak na dat de betaling is voltooid. Er is betaald echter komt het 

bedrag dat betaald is niet overeen met het ingeschoten bedrag 

cancel Vlak nadat een betaling is afgebroken 

 

De communicatie URL kunt u meegeven bij het starten van een transactie of instellen via de 

backoffice van Pay.nl. Het laatste geeft u echter wat meer voordelen, namelijk:  

 

 Het is mogelijk om een retry schema te activeren. Dit betekent dat als het niet lukt om 

uw communicatie URL aan te roepen wij het nogmaals proberen.  

 U kunt naast de standaard HTTP GET ook kiezen voor HTTP POST of HTTP POST XML. 

 

 

8.1.1 Beveiliging 

Het is aan te raden uw communicatie URL te beveiligen, zodat kwaadwilligen geen verzoeken 

naar dit script kunnen doen en u ervan verzekerd bent dat elk verzoek echt van Pay.nl afkomstig 

is. 

 

Hiervoor stellen wij een lijst beschikbaar met IP-

adressen van de Pay.nl servers. Als een verzoek van 

één van die IP-adressen afkomstig is, dan weet u 

zeker dat het verzoek van ons afkomstig is. 

Eventueel kunt u deze controle ook automatiseren 

met behulp van één van onze API's: 

 API_Validate_v1::isPayServerIp() 

 API_Validate_v1::getPayServerIps() 

https://admin.pay.nl/docpanel/api/Validate/isPayServerIp/1
https://admin.pay.nl/docpanel/api/Validate/getPayServerIps/1
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8.1.2 Parameters 

Zie onderstaand voor enkele voorbeeld aanroepen. 

 

Betaling is wachtende (pending): 

https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_l

ocation_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&obj

ect=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secre

t=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_metho

d_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb 

 

Betaling is geannuleerd (cancel): 

https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_loc

ation_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object

=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=

834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method

_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb 

 

 

Parameter Type Omschrijving 

action String De actie die heeft plaatsgevonden 

payment_session_id Integer Het id van de betaalsessie 

website_location_id Integer Het id van de website locatie 

website_id Integer Het id van de website 

program_id Integer Het id van het programma 

promotor_id Integer Het id van de promotor (webmaster) 

tool String Tool statistieken waarde 

info String Info statistieken waarde 

object String Af te rekenen object 

ip_address String IP-adres van gebruiker 

amount String Het bedrag dat is afgerekend 

extra1 String (64) Vrije extra 1 waarde 

extra2 String (64) Vrije extra 2 waarde 

extra3 String (64) Vrije extra 3 waarde 

payment_profile_id Integer Interne id van de betaaloptie 

payment_method_id Integer Interne id van de betaalmethode, hier altijd gelijk aan 

4 

order_id String Transactie code (hetzelfde als het transactionId welke 

u meegeeft bij het ophalen van de status (in hoofdstuk 

7)) 

 

https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=pending&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
https://www.pay.nl/?action=cancel&payment_session_id=317956084&pincode=25&website_location_id=2&website_id=1&program_id=35&promotor_id=0&tool=&info=&domain_id=&object=&ip_address=10.20.30.40&amount=9.950&extra1=10000111&extra2=klantx&extra3=&secret=834632042623&enduser_id=0&product_id=486433&payment_profile_id=10&payment_method_id=4&order_id=317956084Xdb1ceb
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8.1.3 Response 

Om te bepalen of u het communicatie verzoek op de juiste manier heeft verwerkt, ontvangen 

wij graag een volgende reactie terug: 

TRUE|<eigen bericht> 

 

Het stukje <eigen bericht> kunt u naar wens invullen. Mocht u de communicatie URL willen 

instellen via onze backoffice dan kunt u eventueel nog kiezen voor een andere separator (hier 

een pipeline | ). 

 

 

8.2 De orderReturnUrl 

De ` finishUrl ` is een parameter die wordt gebruikt bij diverse API's om aan te geven naar welke 

pagina/ URL uw klant gestuurd moet worden na het doen van de (succesvolle of niet 

succesvolle) betaling. 

 

8.2.1 Hoe werkt het? 

Voor het gebruik van de finishUrl dient u eerst een transactie aan te maken. Via de exchange 

kan er worden gecontroleerd of iemand daadwerkelijk heeft betaald. Ook kunt u aan de hand 

van de finishUrl zien of de betaling is gelukt. Wij adviseren om naar beide te kijken.  

 

Na een betaling sturen wij de bezoeker terug naar uw website, zie onderstaand voor een 

voorbeeld: 

https://www.pay.nl/?orderId=317955349X818c20&orderStatusId=-

90&paymentSessionId=317955349 

 

 

Parameter Type Omschrijving 

orderId String Transactie code (hetzelfde als het transactionId welke 

u meegeeft bij het ophalen van de status (in hoofdstuk 

7)) 

orderStatusId Integer  Indien de status gelijk is aan 100 dan is de 

betaling succesvol 

 Bij een negatieve status is de betaling 

geannuleerd (bijvoorbeeld -90) 

 Bij een positieve status is de betaling nog 

steeds wachtende, er is dan nog geen 

eindstatus bekend ( bijvoorbeeld 50) 

paymentSessionId Integer Het id van de betaalsessie 

 

 

https://www.pay.nl/?orderId=317955349X818c20&orderStatusId=-90&paymentSessionId=317955349
https://www.pay.nl/?orderId=317955349X818c20&orderStatusId=-90&paymentSessionId=317955349
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9 Testen en klaar 

Nadat u de API’s naar uw wensen heeft 

geïnstalleerd in uw webshop of website, kunt u aan 

de slag met testen. Op het moment dat u een 

nieuwe dienst toevoegt in de Pay.nl Admin, zetten 

wij deze automatisch in de testmodus. Hierdoor 

kunt u testbetalingen uitvoeren, via een 

vereenvoudigd scherm. Dit noemen wij ookwel 

‘sandbox’. 

 

 

9.1 Live verzoek en Pay.nl regelt het 

Bent u klaar met de implementatie en het testen? Dan kunt u een ‘verzoek tot live zetten’ bij 

ons indienen. Ook dit doe u via het beheersysteem (Techniek/ Diensten (websites/ shop/ sms). 

Zodra u dit verzoek indient, ontvangen wij een notificatie. Aan de hand van dat bericht starten 

wij met een laatste controle van uw webshop of website en een check van de settings. Wanneer 

alles goed werkt, zetten wij uw webshop of website live en kunt u aan de slag met ‘veilig en snel 

online betalen zonder gedoe’.  

 


