
 

 

PayPal for Lightspeed Documentation 
 
Installatie 
Je start de PayPal plugin voor Lightspeed in het Lightspeed App platform. 

Tijdens de installatie word je gevraagd een emailadres in te vullen, waarmee PayPal kan bepalen 
of je al beschikt over een PayPal account, of dat je er nog een aan dient te maken. 



 

 

Als je al beschikt over een PayPal account kun je inloggen en de PayPal plugin voor Lightspeed 
toegang geven tot jouw account. Je kunt de volgende stappen (“Onboarding”) overslaan en 
beginnen met “Configuratie”. 

 
Onboarding 
Als je nog niet beschikt over een PayPal account kun je deze direct aanmaken. Wanneer je 
hetzelfde emailadres gebruikt als in je Lightspeed webshop, kunnen we al een deel van de 
benodigde informatie voor je invullen. Je geeft in je aangemaakte PayPal account toestemming 
aan de PayPal plugin voor Lightspeed en vervolgens keer je terug naar de Lightspeed omgeving 
voor de configuratie. 



 

 

Configuratie 
Na installatie en eventueel onboarding wordt het volgende scherm getoond, waarop je PayPal 
voor jouw webshop kunt configureren. Als je terug wilt keren naar dit scherm doe je dit via 
Lightspeed admin (net als bij de installatie). Een sessie is geldig voor 15 minuten. Als je meer tijd 
nodig hebt of wilt terugkeren kan dit via de Lightspeed admin. 
 

INSTELLINGEN: 
De volgende 4 instellingen kunnen geconfigureerd worden: 
• PayPal gebruiken als betaalmethode – Maak PayPal beschikbaar als betaalmethode in de 

reguliere check-out. 
• Shortcut op de product detailpagina – Maak PayPal beschikbaar als betaalmethode op de 

productpagina. Deze optie maakt het voor je klanten mogelijk de checkout over te slaan en 
producten te kopen zonder dat ze de hele checkout hoeven te doorlopen of hun adres in 
hoeven vullen. Hiermee wordt de check-out verkort en kan de klant direct afrekenen. 
• Shortcut on cart page – Maak PayPal beschikbaar om direct uit te checken vanuit de 

winkelwagen, zonder de volledige checkout te hoeven doorlopen en zonder een adres in te 
hoeven vullen. 
• Verzendkosten voor Shortcut – Omdat de verzendmethode en -kosten nog niet bekend is 

wanneer een consument uit checkt met Shortcut, wordt hier een bedrag ingevuld voor de 
standaard verzendmethode, zodat de consument het volledige bedrag kan authorizeren, 
includief eventuele verzendkosten. Consumenten kunnen niet kiezen tussen verschiillende 
verzendmethoden wanneer ze Shortcut gebruiken. 

 
Let op: Als PayPal Shortcut gebruikt wordt, kunnen eventuele verzendmodules niet gebruikt 
worden. De order wordt direct door PayPal gecreëerd met een standaard verzendmethode. 
Wanneer tijdens de check-out op de website meerdere verzendopties, met verschillende 
kosten, worden getoond, dienen hier de kosten voor de standaard verzendmethode 
ingevuld te worden. 



 

 

 
CUSTOM SNIPPETS: 
Wanneer je een custom thema gebruikt, is het mogelijk dat je de plaatsing van de PayPal Shortcut 
buttons aan moet passen aan dit thema, omdat de plaats van de PayPal-knop niet beschikbaar is 
of dit niet tot de gewenste pagina-opmaak leidt. Dit kan door “Custom” te selecteren in de 
instellingen hierboven (“Shortcut on product page” of “Shortcut on cart page”). De PayPal-knop 
wordt dan niet op de standaard locatie geplaatst, maar kan op iedere gewenste locatie ingevoegd 
worden door hier de getoonde code te plaatsen. Wanneer de code niet op de pagina wordt 
geplaatst, wordt de PayPal-knop niet getoond. 
 
Je kunt ook de ontwikkelaar van het thema vragen de PayPal Shortcut Button op de juiste plaats 
in te voegen. 
 
Geschillen 
Consumenten die betalen met PayPal kunnen een geschil starten wanneer er een probleem is met 
hun aankoop. Als verkoper dien je te reageren op een dergelijk geschil. Om je op de hoogte te 
houden worden orders waar een geschil is geïnitieerd voorzien van een custom status, zodat je 
deze direct ziet in je Lightspeed backoffice. Hiernaast stuurt PayPal een email om te te informeren 
over eventuele geschillen. 

Wanneer er een geschil is over een order, wordt de link naar PayPal’s resolution Center 
weergegeven in het veld met notities. Deze link dien je te kopieren naar je browser. 


