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Wat is de PayPro POSTBACK URL
De  PayPro  POSTBACK  URL  is  een  HTML  POST  bericht  die  de 
transactiedetails  van  een  verkoop  naar  een  door  u  opgegeven  URL 
opstuurt.

Met deze gegevens kunt u uw eigen administratie up-to-date houden.

Ook wordt de POSTBAK URL gebruikt om te controleren of een betaling
daadwerkelijk geslaagd is.

De POSTBACK URL treedt op na een succesvolle transactie van het type 
‘Verkoop’.

De PayPro POSTBACK URL is op twee manieren in te stellen:

1. Vanuit uw account in: http://www.paypro.nl/mijnberichten/instellingen

2. In een HTML API door het veld  postback_url in te stellen (zie de 
documenten “Afrekenen via de PayPro HTML API”, “Afrekenen via de 
PayPro  PRODUCT  HTML  API”  en  “Afrekenen  via  de  PayPro  HTML 
INCASSO API”)
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Omschrijving variabelen

Id Unieke transactierefrentie
Type Tekst (a-Z 0-9)

ip IP adres van de klant
Type Tekst (a-Z 0-9)

product_id Referentie van het product dat gekocht is
Type Cijfers (a-Z 0-9)

product_name Omschrijving van het verkochte product
Type Tekst (a-Z 0-9)

custom Eigen waarde
Type Tekst (a-Z 0-9)

type Voor toekomstige doeleinden. Geeft het soort
transactie terug. Deze bevat standaard de waarde
'Verkoop'.

Overig Standaardwaarde is 'Verkoop'.

amount Het totaalbedrag dat afgerekend is door de klant in
centen

Type Cijfers (a-Z 0-9)

commission De transactiekosten die gemoeid zijn met deze
transactie in centen

Type Cijfers (a-Z 0-9)

aff_amount Het bedrag dat aan de eventuele affiliate
geschonken is in centen

Type Cijfers (a-Z 0-9)

naam Naam van uw klant. Dit wordt ook weergegeven in uw 
PayPro-account bij de transactiedetails te vinden onder 
“Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)
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email E-mailadres van uw klant. Dit wordt ook weergegeven in 
uw PayPro-account bij de transactiedetails te vinden 
onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

address Adres van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt ook 
weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

postal Postcode van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt ook 
weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

city Wiinplaats van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt 
ook weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

phone Telefoon van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt ook 
weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

remarks Opmerkingen van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt 
ook weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)

country Land van uw klant (indien opgegeven). Dit wordt ook 
weergegeven in uw PayPro-account bij de 
transactiedetails te vinden onder “Mijn Transacties”

Type Tekst (a-Z 0-9)
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Voorbeeld

Voorbeeld 1 Een voorbeeld zoals deze na een geslaagde betaling
teruggepost kan worden.

Parameters: {"city"=>"Groningen", "address"=>"Straat 13", "remarks"=>"", 
"country"=>"NL", "aff_amount"=>"0", "commission"=>"2000", 
"product_id"=>"1234", "postal"=>"1234AA", "action"=>"show", 
"amount"=>"4700", "id"=>"123456", "aid"=>"postback", "type"=>"Verkoop", 
"product_name"=>"productnaam", "ip"=>"123.456.789", "phone"=>"", 
"custom"=>"custom-val-123", "naam"=>"Hr J A T Verfürth en/of Mw T V Chet", 
"email"=>"test@example.nl"}
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