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1 Koppeling Pay.nl 

In deze handleiding vindt u alle informatie over het instellen van de koppeling tussen Pay.nl 

en e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met deze koppeling verbindt u uw online Payment service provider Pay.nl met  

e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst transacties vanuit Pay.nl automatisch in uw online 

boekhouding. Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op 

e-Boekhouden.nl en een Pay.nl-account nodig. 

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

1. a. Log in op uw Pay.nl-account en ga via het menu naar Merchant > Sync & Taken.  

b. Kies bij Synchronisatie opdrachten voor Toevoegen. Geef de Sync taak een  naam 

bijvoorbeeld: Koppeling e-Boekhouden.nl.  

c. Kies bij synchronisatiepartner voor: e-Boekhouden.nl. Kies voor Toevoegen. 

 

2. Vul nu de ontbrekende gegevens in.  

a. Kies bij bestandsopmaak voor: MT940. 

b. Vul de Beveiligingscode 2 in. Deze code vindt u in e-Boekhouden.nl via: Beheer > 

Inrichting > Instellingen > API/Soap. 

c. Vul bij Grootboek de grootboekrekening in, waarop de Pay.nl transacties geboekt 

mogen worden. In e-Boekhouden.nl maakt u hiervoor een nieuwe 

grootboekrekening aan via Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen.  

Let op!: Het is van belang dat de grootboekrekening een code in de 1xxx reeks 

krijgt toegewezen met de categorie Betalingsmiddelen. Bijvoorbeeld: PSP Pay.nl 

rekening.
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3. Kies de gewenste Frequentie waarmee u de transacties wilt synchroniseren. 

4. Selecteer bij Startdatum de datum vanaf wanneer de koppeling transacties mag 

inladen. Het is mogelijk transacties vanuit het verleden te laden. 

5. Zorg ervoor dat de vinkjes bij Omzet, Clearing en Facturen ingeschakeld zijn. 

6. Kies voor Wijzigen. U krijgt onderstaand scherm te zien. 

 

De koppeling bereidt de synchronisatie voor. Daarna zal de koppeling de transacties in de 

boekhouding plaatsen. De transacties vindt u in e-Boekhouden.nl via: Boekhouden > 

Invoeren > Importeren. 

De koppeling is gelegd en haalt de transacties elke dag op. 
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1.3  Hoe plaats ik een betaallink op mijn uitgaande facturen? 

Maakt u gebruik van de facturatiemodule in e-Boekhouden.nl? Plaats voor meer betaalgemak 

een betaallink van uw Pay.nl op uw facturen. Uw klanten betalen de factuur dan direct online 

via de link. 

1. Log in op uw Pay.nl-account en navigeer via het menu naar Merchant > API Tokens 

en kies voor Toevoegen. 

2. Vul een omschrijving in. Bijvoorbeeld: e-Boekhouden.nl betaallink. 

3. Selecteer bij Autorisatie: Transactie start (API) (eCom, Print & POS Transactie starten 

op ophalen (g...). (De overige opties mogen uitgeschakeld blijven.) 

4. Kies voor Toevoegen. 

5. Het systeem heeft nu een Token aangemaakt. (Zie afbeelding) 

 

6. Log nu in bij e-Boekhouden.nl. 

7. Voer het Token in via Beheer > Inrichting > Instellingen > Payment Service Providers. 

8. Selecteer hier provider: Pay.nl. 
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9. Vul het Service-id in. Dit vindt u in uw Pay.nl-account via: Verkooplocaties (Diensten) 

onder Code.  

 

10. Voeg dan de betaallink toe aan uw factuursjabloon.  

Ga hiervoor in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Sjablonen en kies het gewenste 

factuursjabloon. 

11. Selecteer een tekst of een afbeelding en voeg de hyperlink toe via Invoegen > 

Hyperlink. 

12. Het adres van de hyperlink is:  

https://secure.e-boekhouden.nl/bh/paynow.asp?g=XPAYCODEX 

De code ‘XPAYCODEX’ wordt bij het opmaken van de factuur automatisch gevuld, zodat 

de link werkt.  

13. Sla het gewijzigde sjabloon op. 

De facturen kunnen vanaf nu direct online worden betaald. 

 

Let op! Het is belangrijk dat de facturen verwerkt worden in de boekhouding. Bij een betaallink  

voor een factuur die zich niet in de boekhouding bevindt, mislukt het betaalproces. 
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1.3 Veel gestelde vragen 

1.3.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?  

Nee, de koppeling is ontwikkeld door e-Boekhouden.nl en geheel kosteloos. 

1.3.2 Hoe vaak worden de transacties vanuit Pay.nl geïmporteerd in  

e-Boekhouden.nl? 

Alle transacties worden elke 24 uur automatisch geïmporteerd in uw administratie. Indien 

gewenst haalt de koppeling automatisch transacties op vanaf een door u ingestelde 

startdatum. 

1.3.3 Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor waarop de transacties worden 

geboekt?  

Ja, dat is mogelijk. Uitleg hierover vindt u bij punt 2C van hoofdstuk 1.2 van deze handleiding. 

1.3.4 Kan ik meerdere Pay.nl-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl 

Ja, dat is zondermeer mogelijk. U heeft hiervoor een business account nodig bij Pay.nl. 

1.3.5 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Login in op uw Pay.nl-account, navigeer naar: Merchant > Sync & Taken en kies bij de 

e-Boekhouden.nl koppeling voor Wijzigen. Vink in het onderdeel synchronisatie frequentie het 

vinkje activeren uit. De koppeling zet nu geen transacties meer door naar de boekhouding. 

1.3.6 Hoe verwerk ik de geïmporteerde gegevens? 

Met de koppeling worden alle transacties geïmporteerd. In het dit artikel vindt u uitleg over 

het verwerken van de verschillende typen transacties. 

1.4 Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het activeren van de koppeling of de betaallink? Neem dan contact met 

ons op per telefoon op 088 – 6500 200 of via support@e-Boekhouden.nl. 
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