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1. Installatie middels een plug-in 

1.1 Magento 1 
Om Billink te activeren in een Magento 1 webshop voer je de volgende handelingen uit. Log eerst in 
op jouw Magento backend en zorg dat de compilatie modus is uitgeschakeld. Je vindt deze onder het 
kopje “System” -> “Tools” -> “Compilation”. Wanneer je dit gedaan hebt kan de installatie beginnen.  
 
Hierna download je op billink.nl/plugins de juiste versie van de plug-in. Standaard kan je de Magento 
1 one-page-checkout module downloaden. Als je gebruik maakt van een one-step-checkout kan je de 
“Magento 1 One Step checkout module” downloaden. Als je dit gedaan hebt dien je de bestanden uit 
te pakken.  
 
Hierna open je de file server van Magento. Dit kan je doen door bijvoorbeeld het gratis programma 
“FileZilla” te downloaden en in te loggen op jouw FTP. Wanneer je dit hebt gedaan krijg je een aantal 
mappen net zoals op het voorbeeld rechts. 
 
Open vervolgens de public map in jouw uitgepakte bestanden en selecteer de 4 mappen. Sleep deze 
4 mappen vervolgens in jouw Magento fileserver. Als je gebruikt maakt van de one-step-checkout 
dien je eerst de bestanden uit de hoofdmodule in de FTP te slepen en daarna de bestanden uit de 
one-step-checkout map. 
 
Wanneer alle overdrachten zijn voltooid kan je inloggen op jouw Magento backend. Voordat we 
verder kunnen gaan moet je eerst de Magento cache legen. Deze vind je onder het kopje “System” 
en vervolgens “Cache management”. Rechts bovenin vind je vervolgens de knop “Flush Magento 
Cache”. Log vervolgens uit en daarna weer opnieuw in op de backend.  
 
Mogelijk krijg je de volgende error te zien: 

 
 
Wanneer je deze error ontvangt klik dan op het kopje “System” en dan op “Configuration”. Rechts in het menu vind 
je vervolgens het submenu “Sales” waarna je op het kopje “Tax” kan klikken. Onder het submenu  
“Calculation Settings” vind je vervolgens de optie die je moet aanpassen. Zet dan bij de instelling 
“Tax Calculation Method Based On” op “Row total”.  
 
Als je dit allemaal gedaan hebt kunnen we starten met het instellen van Billink. Klik op het kopje “System” en 
vervolgens op “Configuration”. Rechts in het menu vind je vervolgens het submenu “Sales” waarna je op het kopje 
“Payment Methods” kan klikken. Onder het submenu “Billink Payment Module” vind je de instellingen van Billink. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Met deze optie geef je aan of Billink in- of 
uitgeschakeld moet worden. Standaard mag je 
deze optie zetten op “Yes”. 
 
Met deze optie pas je de naam van Billink aan in 
de checkout. Wij adviseren deze te hernoemen 
naar “Billink – Achteraf Betalen”. 
 
In dit veld vul je jouw Billink gebruikersnaam in. 
Mocht je hierover niet beschikken, neem dan 
contact op met Billink. 
 
In dit veld vul je jouw UID in. Mocht je hierover 
niet beschikken, neem dan contact op met 
Billink. 

https://www.billink.nl/plugins
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Met deze optie kan je de testmodus inschakelen. 
Alle orders worden dan verstuurd naar 
test.billink.nl. 
 
Bij deze optie geef je de workflow nummers aan. 
Standaard kan je workflow 1 voor beiden 
gebruiken. Als je ook een grootzakelijk limiet 
hebt afgesproken kan je voor particulier 1 
gebruiken en voor zakelijk 2. 
 
Met deze instelling bepaal je op welke positie 
Billink moet worden getoond in de checkout. 
Het getal 0 staat voor bovenaan.  
 
Met deze optie kies je er voor Billink te 
verbergen bij hoge orderbedragen. Wij 
adviseren deze functie aan te zetten met daarbij 
het maximaal afgesproken limiet.  
 
Met deze optie bepaal je welke status een order 
moet krijgen. Wij adviseren deze altijd op 
processing te zetten. 
 
Met deze optie kan je een factuur laten 
genereren door Magento.  
 
Met deze optie geef je aan of consumenten een 
alternatief afleveradres mogen gebruiken. Wij 
adviseren deze functie uitgeschakeld te laten om 
fraude te voorkomen.  
 
Met deze optie geef je Billink weer in specifieke 
landen. Deze functie kan je aanpassen wanneer 
je met meerdere storeviews werkt. 
 
Met deze optie worden de ordertotalen 
gecheckt. Wij adviseren deze optie altijd aan te 
zetten om afrondingsverschillen te voorkomen. 
 
Met deze functionaliteit kan er voor worden 
gekozen om Billink voor bepaalde klantgroepen 
uit te schakelen. Deze functie is erg handig 
wanneer je gebruik maakt van verschillende 
storeviews voor verschillende klantgroepen. 

 

http://test.billink.nl/
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1.2 Open Cart 
Om Billink te activeren in een Open Cart webshop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Open Cart 
omgeving en klik op het kopje “Extensions” en vervolgens op “Installer”. Download vervolgens op billink.nl/plugins 
de plug-in voor Open Cart en upload deze in jouw Open Cart webshop middels de blauwe upload knop. Wanneer je 
dit gedaan hebt klik je op het kopje “Extentions” in het menu. Klik vervolgens op de categorie “Payments” in het 
filter om de instellingen van Billink te kunnen wijzigen. Zoek vervolgens op Billink en klik op het potloodje achter 
Billink.  
 

 

In dit veld vul je jouw Billink gebruikersnaam in. Mocht 
je hierover niet beschikken, neem dan contact op met 
Billink. 
 
 
In dit veld vul je jouw UID in. Mocht je hierover niet 
beschikken, neem dan contact op met Billink. 
 
 
Bij deze optie geef je een workflow nummer aan. 
Standaard kan je hier workflow 1 invullen. 
 
 
Met deze optie geef je extra informatie weer in de 
checkout. Je mag dit veld leeg laten.  
 
 
Met deze optie schakel je de testmodus in. Alle orders 
worden dan verstuurd naar test.billink.nl. Standaard 
dien je deze optie op “Live” te zetten. 
 
Met deze optie geef je het minimale orderbedrag aan. 
Wij adviseren deze altijd in te stellen op ‘0’. 
 
Met deze optie geef je het maximale orderbedrag aan. 
Wij adviseren hier altijd jouw persoonlijke limiet in te 
stellen wat is afgesproken met jouw accountmanager. 
 
 
 
Met deze optie stel je de status in wanneer er gekozen 
is voor Billink.  
 
Met deze optie bepaal je in welke landen Billink moet 
worden ingeschakeld. Wij adviseren deze op Nederland 
te zetten. 
 
Met deze optie kies je of Billink moet worden 
weergeven in jouw checkout. Standaard dient deze 
optie op “Enabled” te staan.  
 
 
Met deze optie bepaal je de positie van Billink in de 
checkout. Hierbij staat 1 voor bovenaan.  
 

 

  

https://billink.nl/plugins
http://test.billink.nl/
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1.3 Prestashop 
Om Billink te activeren in een Prestashop webshop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Prestashop 
omgeving en klik op het kopje “Modules”. Download vervolgens op billink.nl/plugins de plug-in voor Prestashop en 
upload deze in jouw Prestashop webshop middels de blauwe upload knop. Wanneer je dit gedaan hebt klik je op 
“Configureer”.  
 

 

In dit veld vul je jouw Billink gebruikersnaam in. Mocht 
je hierover niet beschikken, neem dan contact op met 
Billink. 
 
In dit veld vul je jouw UID in. Mocht je hierover niet 
beschikken, neem dan contact op met Billink. 
 
 
 
In dit veld moet altijd “BILLINK2.0” staan.  
 
 
Bij deze optie geef je een workflow nummer aan. 
Standaard kan je hier workflow 1 invullen. 
 
 
Bij deze optie kies je er voor om extra kosten te 
rekenen voor Billink. Let op dit bedrag moet je invullen 
excl. BTW. 
 
 
Bij deze optie stel je in hoeveel procent BTW er 
gerekend moet worden over de extra kosten. 
 
Met deze optie geef je het maximale orderbedrag aan. 
Wij adviseren hier altijd jouw persoonlijke limiet in te 
stellen wat is afgesproken met jouw accountmanager. 
 
Met deze optie schakel je de testmodus in. Alle orders 
worden dan verstuurd naar test.billink.nl. 
 
 
Met deze optie bepaal je de status die een order moet 
krijgen wanneer deze is betaald met achteraf betalen.  

 
 

  

https://billink.nl/plugins
http://test.billink.nl/
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2. Installatie middels een app 

2.1 CCV Shop 
Om Billink te activeren in een CCV Shop webshop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw CCV Shop 
omgeving en klik op het kopje “App Store” en zoek vervolgens rechts bovenin op “Billink”. Klik op “Installeren” en 
daarna nog een keer op “Installeren”. Vervolgens opent er een pop-up waarin de rechten worden aangegeven die de 
app vereist. Klik op “Volgende” om verder te gaan en daarna op “Installeren”. Vervolgens beland je op de boarding 
pagina. Op deze pagina maak je zelf een nieuw account aan bij Billink.  
 

 

 
Kies hier jouw Billink gebruikersnaam. Gebruik 
hiervoor geen e-mailadres.  
 
Kies hier jouw Billink wachtwoord.  
Uit veiligheidsvoorschriften adviseren wij altijd een 
symbool te gebruiken.  
 
Herhaal hier je wachtwoord om er zeker van te zijn 
dat deze juist is ingevoerd.  

Als je hierna klikt op “Aanmelden bij Billink” wordt jouw account aangemaakt bij Billink en is het voor klanten 
mogelijk achteraf te betalen in jouw webshop. Klik nu op “Sluiten”. Binnen 48 uur neemt een accountmanager 
contact met jou op om de algemene voorwaarden door te spreken en een contract te tekenen.  
 

2.2 Lightspeed 
Om Billink te activeren in een Lightspeed shop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Lightspeed 
omgeving en klik op het kopje “Apps” en zoek vervolgens rechts bovenin op “Billink”. Je vindt twee apps.  
 

  
 

Deze app mag je installeren wanneer je producten wil 
aanbieden in Nederland op basis van garantie. 

 
Deze app mag je installeren wanneer je producten wil 

aanbieden in België, Duitsland of Frankrijk. 
 
Wanneer je de app toegang hebt gegeven en hij geïnstalleerd is ontvangen wij graag van jou je shopnummer. 
Middels dit nummer kunnen wij Billink koppelen aan jouw webshop. Wanneer dit gedaan is wordt Billink zichtbaar 
als de klant al zijn gegevens heeft ingevuld in de checkout.  
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2.3 Gratis webshop beginnen 
Om Billink te activeren bij een webshop van Gratis webshop beginnen voer je de volgende handelingen uit. Log in op 
jouw gratiswebshopbeginnen omgeving en klik op het kopje “Instellingen” en vervolgens op “Betaalmogelijkheden”. 
Klik op “een nieuwe betaalmogelijkheid toevoegen” en selecteer “Billink – Achteraf betaling” in de lijst. Je ziet de 
volgende instellingen:  
 

 

Met deze optie geef je de betaalmodule een naam in de 
checkout. Wij adviseren hier “Billink – Achteraf 
Betalen” te gebruiken. 
 
Vul hier jouw Billink gebruikersnaam in. Mocht je deze 
niet weten, neem dan contact op met Billink. 
 
Vul hier jouw UID in die je van ons hebt ontvangen. 
Mocht je deze niet weten, neem dan contact op met 
Billink. 
 
Met deze optie kies je voor gratis verzending wanneer 
er is gekozen voor Billink. 
 
 
Met deze optie kan je extra kosten in rekening brengen 
bij de klant.  
 
Met deze optie kies je er voor een percentage over het 
orderbedrag in rekening te brengen bij de klant. 
 
Met deze optie stel je het BTW-percentage in die 
gerekend moet worden over de kosten. 
 
Met deze optie stel je een maximaal orderbedrag in. 
Wij raden altijd aan hier het afgesproken limiet in te 
vullen wat is afgesproken met de accountmanager. 

 

Wanneer je klikt op “Opslaan” staat Billink actief voor klanten.  
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2.4 Luondo 
Om Billink te activeren in een Luondo shop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Luondo omgeving en 
klik op het kopje “Instellingen” en vervolgens op “Betaalsystemen”. Rechts bovenin vind je een blauwe knop met de 
tekst “Betaalsysteem toevoegen”. Wanneer je hierop geklikt hebt kan je kiezen voor Billink. Je krijgt dan de volgende 
instellingen te zien. 
 

Vul bij “gebruikersnaam” je 
gebruikersnaam in.  
 
Bij “Gebruikersid” dien je de UID 
in te vullen die je van ons hebt 
ontvangen. Mocht je niet over 
deze gegevens beschikken, neem 
dan contact op met Billink.  
 
Workflow nummer is altijd 1, 
mitst anders afgesproken met je 
accountmanager.  
 
Eventueel kunnen er nog extra 
kosten worden ingesteld die 

doorgerekend kunnen worden aan de consument. Middels het veld “Minimaal bedrag” en “Maximaal bedrag” geef 
je aan tussen welke bedragen Billink getoond moet worden. Wanneer je vervolgens klikt op “Toevoegen” wordt 
Billink toegevoegd aan de checkout.  
 

2.5 MyShop 
Om Billink te activeren in een MyShop webshop kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd. Log in op jouw 
MyShop omgeving en klik op het kopje “Dashboard” en vervolgens op “Betalen”. Je kan op deze pagina een nieuwe 
betaaloptie toevoegen door te klikken op “Voeg betaaloptie toe” in het blauwe veld. Vervolgens opent er een pop-
up waarbij je Billink vindt onder het kopje “Betaaldienst”. Als je vervolgens klikt op “Opslaan” opent er een nieuw 
scherm waar je persoonlijke informatie kan invullen.  

 
 

 

 

 
 

 
 
In dit veld vul je je gebruikersnaam van Billink in. 
 
In dit veld vul je je UID van Billink in.  
Mocht je deze gegevens niet kunnen vinden, neem dan 
contact op met Billink. 
 
Met deze optie kies je voor het gebruik van een B2C of 
B2B template. Wij adviseren deze altijd op B2C te 
zetten. 

 
Wanneer je op “Opslaan” klikt wordt Billink toegevoegd aan de checkout en kunnen consumenten afrekenen via 
Billink.  
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2.6 Shoptrader 
Om Billink te activeren in een Shoptrader shop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Shoptrader 
omgeving en klik op het kopje “Modules” en vervolgens op “Betaalmodules”. Hier vind je de mogelijkheid “Achteraf 
betalen op factuur (Billink)”. Wanneer je hier op klikt en je scrolt helemaal naar beneden vind je de “wijzig” knop. Je 
krijgt dan de volgende instellingen:  
 

 

 

 
Met deze optie geef je aan of je Billink wil tonen aan 
consumenten. Deze dient op “Aan” te staan als je Billink 
wilt aanbieden als achteraf betaalprovider en op “Nee” 
als je dit niet wilt.  
 
 
Deze optie bepaalt of de orders worden aangeboden op 
de testomgeving of op de productie omgeving. In de 
normale situatie moet deze optie op “Live” staan. 
 
 
Met deze optie kan je instellen in welk land Billink 
zichtbaar moet zijn. Standaard hoort deze instelling op 
“Nederland” te staan. 
 
 
 
 
 
Met deze optie stel je de status in wanneer er gekozen 
is voor Billink. De standaard status is “Betaling in 
behandeling”. Wij adviseren deze status hetzelfde te 
zetten als je andere betaal statussen.  
 
 
 
 
 
Met deze optie stel je de status in wanneer een klant is 
geaccepteerd door onze creditcheck. Standaard hoort 
deze instelling op “Betaling geaccepteerd” te staan.  
 
 
 
 
 
Met deze optie stel je de status in wanneer een klant is 
afgewezen door onze creditcheck. Standaard hoort 
deze instelling op “Betaling mislukt” te staan. 
 
 
 
Met deze optie bepaal je waar Billlink moet worden 
weergeven in de checkout. Wanneer je deze waarde op 
‘0’ zet wordt Billink bovenaan in de checkout 
weergeven.  
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Wanneer je al deze instellingen hebt ingevuld klik je weer op “Modules” en vervolgens op “Verzendmodules”. Kies 
vervolgens de verzendmodule waaraan je Billink wilt toevoegen. Scroll vervolgens helemaal naar onderen en zet een 
vinkje voor Billink. Vervolgens klik je op “Opslaan” waarna Billink beschikbaar wordt in de checkout voor 
consumenten.  
 

 

 

In dit veld vul je je gebruikersnaam van Billink in. Als 
je hier niets invult zal de koppeling niet werken. Kan 
je deze gebruikersnaam niet vinden? Neem dan 
contact op met Billink. 
 
 
In dit veld vul je je UID van Billink in. Als je hier niets 
invult zal de koppeling niet werken. Kan je deze UID 
niet vinden? Neem dan contact op met Billink. 
 
 
 
Met deze optie geef je aan in welke taal Billink wordt 
weergeven in de checkout. Deze dient in alle gevallen 
op “nl” te staan. 
 
 
 
 
Met deze optie stel je het workflow nummer in. In 
alle gevallen dient hier het nummer ‘1’ te staan. 
 
 
 
 
Met deze optie geef je het minimale orderbedrag aan. 
Wij adviseren deze altijd in te stellen op ‘1’. 
 
 
 
 
 
Met deze optie geef je het maximale orderbedrag 
aan. Wij adviseren hier altijd jouw persoonlijke limiet 
in te stellen wat is afgesproken met jouw 
accountmanager. 
 
 
Met deze optie kan je er voor kiezen de voorraad 
opnieuw te laten bevoorraden. Wij adviseren deze 
functie altijd op ‘1’ te zetten, waardoor de voorraad 
automatisch wordt aangevuld zodra iemand is 
afgewezen.  
 
Met deze optie pas je de titel van Billink in de 
checkout aan. Wij adviseren de volgende tekst te 
gebruiken: “Billink – Achteraf Betalen”. 
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2.7 WooCommerce 
Om Billink te activeren in een WooCommerce shop kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd. Log in op 
jouw WordPress omgeving en klik op het kopje “Plugins” en vervolgens op “nieuwe plugin”. Daarna zoek je op 
“Billink” in het vakje rechts bovenin.  
 
Je vindt dan de volgende plug-in -> 
 
Klik op “Nu installeren” en wacht tot de plug-in is 
geïnstalleerd. Wanneer de installatie klaar is wordt 
het knopje blauw met de tekst “Activeren”, waarna je 
erop kan klikken.  
 
Als je de plug-in hebt geactiveerd ga je vervolgens  
naar het kopje “WooCommerce” en klik je op 
“Instellingen”. Vervolgens kan je bovenin kiezen 
voor “Afrekenen” en daarna “Billink”.  
 

 

  

 

Met deze optie kies je er voor om Billink weer te 
geven in de checkout. In de standaard situatie moet 
er bij deze optie een vinkje staan. 
 
Met deze optie pas je de naam van Billink aan in de 
checkout.  Wij adviseren de volgende tekst te 
gebruiken: “Billink – Achteraf Betalen”. 
 
Met deze optie pas je de omschrijving aan in de 
checkout.  
 
Met deze optie verberg je Billink voor buitenlandse 
klanten. 
 
 
 
Met deze optie wijzig je de tekst die een consument 
te zien krijgt wanneer hij is afgewezen voor de 
creditcheck. 
 
 
Met deze optie kies je er voor een extra melding te 
tonen op de succespagina. In de standaard situatie 
kan je dit veld leeg laten.  
 
 
 
 
Met deze optie stel je de betaalkosten in die 
doorberekend moeten worden aan een consument. 
Dit systeem werkt met een minimumbedrag gevolgd 
door de kosten. Voorbeeld: vanaf een orderwaarde 
van 50 euro wil je €0,49 rekenen en vanaf 100 euro 
€0,99. Vul dit dan in als 50:0,49;100:0,99. Je scheidt 
de twee staffels middels een ‘;’.  
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Met deze optie wijzig je het adres van de Billink 
voorwaarden. De standaard voorwaarden zijn te 
vinden op: 
billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf 
 
 
Vul hier jouw Billink gebruikersnaam in. Kan je deze 
gegevens niet vinden? Neem dan contact op met 
Billink. 
 
Vul hier jouw Billink gebruikersnaam in. Kan je dit ID 
niet vinden? Neem dan contact op met Billink. 
 
Met deze optie kies je of je orders met of zonder 
garantie wil inschieten. Standaard moet je deze 
zetten op “1: Garantie en validatie”. 
 
Deze optie laat een geboortedatum veld zien in de 
checkout bij zakelijke bestellingen. Dit is niet 
verplicht. 
 
 
Met deze optie kan je orders laten inschieten op 
test.billink.nl. 
 
Met deze optie log je gebeurtenissen. Wij adviseren 
deze functie alleen te gebruiken tijdens testen en 
wanneer er problemen zijn in de checkout.  

https://www.billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf
http://www.test.billink.nl/
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2.8 Woosa 
Om Billink te activeren in een Woosa shop voer je de volgende handelingen uit. Log in op jouw Woosa omgeving en 
klik op het kopje “Plugins” en zoek vervolgens op “Billink”. Klik nu op het plaatje van Billink om de app te openen, 
waarna je rechts bovenin kan klikken op “activeer”.  
 
Als je de plug-in hebt geactiveerd ga je vervolgens naar het kopje “instellingen” 
en klik je vervolgens op “Instellingen”. Vervolgens kan je bovenin kiezen voor 
“Afrekenen” en daarna “Billink”. 
 
 

  

 

Met deze optie kies je er voor om Billink weer te 
geven in de checkout. In de standaard situatie moet 
er bij deze optie een vinkje staan. 
 
Met deze optie pas je de naam van Billink aan in de 
checkout. 
 
 
Met deze optie pas je de omschrijving aan in de 
checkout.  
 
Met deze optie verberg je Billink voor buitenlandse 
klanten. 
 
 
 
Met deze optie wijzig je de tekst die een consument 
te zien krijgt wanneer hij is afgewezen voor de 
creditcheck. 
 
 
Met deze optie kies je er voor een extra melding te 
tonen op de succespagina. In de standaard situatie 
kan je dit veld leeg laten.  
 
 
 
 
Met deze optie stel je de betaalkosten in die 
doorberekend moeten worden aan een consument. 
Dit systeem werkt met een minimumbedrag gevolgd 
door de kosten. Voorbeeld: vanaf een orderwaarde 
van 50 euro wil je €0,49 rekenen en vanaf 100 euro 
€0,99. Vul dit dan in als 50:0,49;100:0,99. Je scheidt 
de twee staffels middels een ‘;’.  
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Met deze optie wijzig je het adres van de Billink 
voorwaarden. De standaard voorwaarden zijn te 
vinden op: 
billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf 
 
 
Vul hier jouw Billink gebruikersnaam in. Kan je deze 
gegevens niet vinden? Neem dan contact op met 
Billink. 
 
Vul hier jouw Billink gebruikersnaam in. Kan je dit ID 
niet vinden? Neem dan contact op met Billink. 
 
Met deze optie kies je of je orders met of zonder 
garantie wil inschieten. Standaard moet je deze 
zetten op “1: Garantie en validatie”. 
 
Deze optie laat een geboortedatum veld zien in de 
checkout bij zakelijke bestellingen. Dit is niet 
verplicht. 
 
 
Met deze optie kan je orders laten inschieten op 
test.billink.nl. 
 
Met deze optie log je gebeurtenissen. Wij adviseren 
deze functie alleen te gebruiken tijdens testen en 
wanneer er problemen zijn in de checkout.  

https://www.billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf
http://www.test.billink.nl/

